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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2023 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, 
art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Głuchołazy na 2023 rok. 

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 125 893 042 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 108 412 953 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 17 480 089 zł zgodnie z załącznikiem nr l. 

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 137 870 072 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w kwocie 108 110 350 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 29 759 722 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6. 

3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane 
w latach 2023-2027 zgodnie z załącznikiem nr 7. 

4. Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących 
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł 
zagranicznych w latach 2023-2027 zostały określone w załączniku nr 8. 

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 550 000 zł. 

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na w kwocie 470 000 zł, z tego: 

1) rezerwa celowa ma realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota 100 000 zł, 

2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 370 000 zł. 

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11 977 030 zł, który będzie sfinansowany  kredytem bankowym 
w kwocie 10 781 919 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych w kwocie 1 195 111 zł. 

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 16 006 803 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 3. 

3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 4 029 773 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 3. 

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 600 000 zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 600 000 zł. 
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§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w kwocie 7 690 917 zł, które przeznacza się na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowanych w kwocie  
7 690 917 zł. 

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45 
000 zł, które przeznacza się na realizację wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w kwocie 45 000 zł. 

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 10. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 11. Wyodrębnia się budżecie gminy kwotę 626 443 zł stanowiącą Fundusz Sołecki zgodnie 
z załącznikiem nr 9.  

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości  
15 781 919  zł. 

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na pokrycie 
występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy Głuchołazy do kwoty 5 000 000 zł. 

2. Zabezpieczenie pożyczki i kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony na 
rzecz banku kredytującego. 

3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do wystawienia weksla in blanco wraz 
 z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu (pożyczki). 

4. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu (pożyczki). 

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do dokonywania zmian w planu wydatków bieżących na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej. 

2. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 
gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach 
rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zmiany planu wydatków bieżących na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach 
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową. 

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych 
środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej 
w załącznikach nr 6, 7 i 8. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Kwota

108 404 432

020 150 000

02001 150 000

0970 wpływy z różnych dochodów 150 000

600 1 248 207

60004 398 207

2170
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych
398 207

60016 850 000

0690 wpływy z różnych opłat 850 000

630 40 000

63001 40 000

0970 wpływy z różnych dochodów 40 000

700 6 200 000

70005 6 200 000

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350 000

0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 60 000

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 700 000

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000

0920 wpływy z pozostałych odsetek 15 000

0970 wpływy z różnych dochodów 60 000

710 150 000

71035 150 000

Plan dochodów budżetu gminy w 2023 r. (w złotych)

dział - rozdział - paragraf

I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Leśnictwo

Gospodarka leśna

Turystyka

Ośrodki Informacji turystycznej

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Działalność usługowa

Cmentarze

Lokalny transport zbiorowy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2022 r.
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0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20 000

0830 wpływy z usług 130 000

750 329 852

75011 329 852

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

329 852

751 4 791

75101 4 791

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

4 791

752 1 200

75212 1 200

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 200

754 50 000

75416 50 000

0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50 000

756 40 932 868

75601 40 000

0350
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej
40 000

75615 14 946 200

0310 podatek od nieruchomości 13 050 000

0320 podatek rolny 1 620 000

0330 podatek leśny 100 000

0340 podatek od środków transportowych 90 000

Urzędy wojewódzkie

Administracja publiczna

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Straż gminna (miejska)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
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0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000

0690 wpływy z różnych opłat 1 200

0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej 10 000

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000

75616 8 511 000

0310 podatek od nieruchomości 4 950 000

0320 podatek rolny 1 440 000

0330 podatek leśny 45 000

0340 podatek od środków transportowych 530 000

0360 podatek od spadków i darowizn 120 000

0370 opłata od posiadania psów 1 000

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 300 000

0690 wpływy z różnych opłat 30 000

0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej 25 000

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 000

75618 223 000

0410 wpływy z opłaty skarbowej 120 000

0270
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 

obrocie hurtowym
103 000

75621 17 212 668

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 15 471 702

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1 740 966

758 26 116 258

75801 19 397 806

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 19 397 806

75807 6 585 073

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6 585 073

75831 133 379

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 133 379

801 1 597 898

80101 34 261

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
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0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

34 261

0830 wpływy z usług 302 700

80103 671 575

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 575

0830 wpływy z usług 345 000

2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
325 000

80104 892 062

0830 wpływy z usług 472 062

2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
420 000

851 600 000

85154 600 000

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 600 000

852 3 252 741

85203 78 000

0830 wpływy z usług 8 000

85213 70 000

2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
70 000

85214 1 420 000

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000

0970 wpływy z różnych dochodów 30 000

2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
1 385 000

85216 994 000

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 000

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przedszkola

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

Zasiłki stałe

Ośrodki wsparcia

Ochrona zdrowia
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2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
987 000

85219 524 741

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

2 741

2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
522 000

85220 16 000

0830 wpływy z usług 16 000

85228 150 000

0830 wpływy z usług 150 000

855 8 004 700

85501 36 000

0920 pozostałe odsetki 5 000

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 31 000

85502 7 465 400

0920 pozostałe odsetki 9 000

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40 000

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

7 416 400

85513 113 300

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

113 300

85516 390 000

0830 wpływy z usług 390 000

900 19 135 917

90002 7 690 917

0490
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
7 690 917

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej

Rodzina

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczenie wychowawcze

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Ośrodki pomocy społecznej
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90019 45 000

0970 wpływy z różnych dochodów 45 000

90095 11 400 000

0970 wpływy z różnych dochodów 11 400 000

921 70 000

92109 70 000

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

70 000

926 520 000

92601 520 000

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

150 000

0830 wpływy z usług 370 000

8 521

754 8 521

75495 8 521

2887

dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 

jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

8 521

108 412 953

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

13 331 744

600 3 846 744

60016 3 846 744

6290

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                                       

z innych źródeł

3 846 744

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pozostała działalność

Pozostała działalność

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Obiekty sportowe

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska

Kultura fizyczna

II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających 

zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków 

niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

Razem plan dochodów bieżących ( poz. I + poz. II )

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych
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700 2 265 000

70005 2 265 000

0760
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności
65 000

0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2 200 000

758 6 710 000

75816 6 710 000

6090

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

6 710 000

801 160 000

80195 160 000

6290

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                                       

z innych źródeł

160 000

921 40 000

92109 40 000

6620

dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

40 000

926 310 000

92601 310 000

6290

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                                       

z innych źródeł

310 000

4 148 345

630 1 223 117

63003 1 223 117

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                               

z innych źródeł

1 223 117

754 318 861Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

Wpływy do rozliczenia

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność

Gospodarka mieszkaniowa

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Różne rozliczenia

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających 

zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków 

niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Turystyka

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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75412 127 260

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                               

z innych źródeł

127 260

75495 191 601

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                               

z innych źródeł

191 601

801 1 648 400

80195 1 648 400

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                                       

z innych źródeł

1 648 400

900 957 967

90005 630 000

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                                            

z innych źródeł

630 000

90095 327 967

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane                                            

z innych źródeł

327 967

17 480 089

kwota

Dochody bieżące 108 412 953

Dochody majątkowe 17 480 089

125 893 042

Ochotnicze straże pożarne

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność

2

Razem plan dochodów budżetowych

Pozostała działaność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

Razem plan dochodów majątkowych ( poz. I + poz. II )

Zbiorcze zestawienie planu dochodów budżetowych na 2023 rok

1

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
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Tabela 1 - Wydatki bieżące

Plan

1.1

010 66 200

01030 61 200

- dotacje na zadania bieżące 61 200

01095 5 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
5 000

020 102 000

02001 102 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
102 000

600 2 437 657

60004 1 480 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 480 000

60016 957 657

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
957 657

630 38 600

63001 22 500

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
22 500

63003 16 100

Plan wydatków budżetu gminy w 2023 r. (w złotych)

Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

Drogi publiczne gminne

Ośrodki informacji turystycznej

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Turystyka

Dział - Rozdział

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze

Pozostała działalność

Leśnictwo

Gospodarka leśna

Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2022 r.
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-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
16 100

700 5 870 000

70005 170 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
170 000

70007 5 600 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
5 600 000

70095 100 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
100 000

710 281 500

71004 211 500

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
201 500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000

71035 70 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
70 000

750 11 122 564

75011 329 852

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 329 852

75020 7 200

- dotacje na zadania bieżące 7 200

75022 444 700

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 437 700

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
7 000

75023 10 002 812

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 565 043

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Pozostała działalność

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Cmentarze

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Starostwa powiatowe

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
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Id: 3B4DB359-DA26-4534-8B14-ABB3F608C11F. Projekt Strona 2



-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 309 770

75075 290 000

- dotacje na zadania bieżące 0

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
290 000

75095 48 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
48 000

751 4 791

75101 4 791

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 791

752 1 200

75212 1 200

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 200

754 1 316 603

75412 510 694

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000

- dotacje na zadania bieżące 59 221

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 320

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
289 153

75416 805 909

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 172

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 591 596

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
194 141

757 1 600 000

75702 1 600 000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Pozostała działalność

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Straż Miejska

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego
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- wydatki na obsługę długu 1 600 000

758 1 020 000

75818 1 020 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 020 000

801 34 325 518

80101 22 134 956

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 289 090

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 007 990

- dotacje na zadania bieżące 5 897 409

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 940 467

80103 3 886 423

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 727

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 441 154

- dotacje na zadania bieżące 2 011 301

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
388 241

80104 6 892 585

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 914

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 140 763

- dotacje na zadania bieżące 470 580

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 191 328

80107 709 597

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 952

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 637 557

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
65 088

Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przedszkola

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Oświata i wychowanie

Świetlice szkolne
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80113 270 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
270 000

80146 99 700

-
wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
99 700

80148 231 757

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 188

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186 917

-
wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
38 652

80150 2 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
2 000

80195 98 500

- dotacje na zadania bieżące 48 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
50 500

851 600 000

85154 600 000

- dotacje na zadania bieżące 498 000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
48 000

852 9 213 022

85202 2 044 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
2 044 000

85203 247 576

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147 450

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
100 126

Domy pomocy społecznej

Dowożenie uczniów do szkół

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Stołówki szkolne i przedszkolne

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych

Pozostała działalność

Ochrona zdrowia

Ośrodki wsparcia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna
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85205 4 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
4 000

85213 70 000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 000

85214 1 580 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
10 000

- dotacje na zadania bieżące 5 000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 565 000

85215 380 000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 380 000

85216 994 000

- dotacje na zadania bieżące 7 000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 987 000

85219 2 353 188

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 032 148

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
306 340

85220 144 200

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 122 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
22 200

85228 1 138 058

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 467

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 063 591

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
64 000

85230 180 000

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne
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- świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 000

85295 78 000

- dotacje na zadania bieżące 66 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
12 000

854 237 697

85415 120 000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 120 000

85416 114 144

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 114 144

85446 3 553

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
3 553

855 10 029 562

85501 26 000

- dotacje na zadania bieżące 20 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
6 000

85502 7 672 556

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 962 556

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 670 000

- dotacje na zadania bieżące 20 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
20 000

85504 83 657

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 594

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 163

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
5 900

Wspieranie rodziny

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzina

Świadczenie wychowawcze

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

Pozostała działalność
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85508 168 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
168 000

85510 250 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
250 000

85513 113 300

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 300

85516 1 715 849

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 419 672

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
288 677

900 22 838 932

90001 860 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
860 000

90002 7 690 917

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 459 928

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
7 230 989

90003 500 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
500 000

90004 415 752

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
415 752

90013 80 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
80 000

90015 1 530 000

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Rodziny zastępcze

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka odpadami

Oczyszczanie miast i wsi

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Schroniska dla zwierząt

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami 

ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów
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-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 530 000

90019 45 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
45 000

90095 11 717 263

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
11 712 263

921 3 341 740

92105 524 346

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
498 346

- dotacje na zadania bieżące 26 000

92109 1 387 394

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
137 394

- dotacje na zadania bieżące 1 250 000

92116 1 430 000

- dotacje na zadania bieżące 1 430 000

926 3 582 460

92601 1 182 360

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 360

- dotacje na zadania bieżące 8 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
1 171 000

92604 1 767 000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 614 000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
144 000

92605 633 100

- dotacje na zadania bieżące 475 500

Pozostała działalność

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Instytucje kultury fizycznej

Biblioteki

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe
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-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
145 600

108 030 047

1.2

754 80 303

75495 80 303

-
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych
80 303

80 303

108 110 350

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

2.1

600 17 426 266

60016 17 426 266

- dotacje na realizację zadań majątkowych 10 000

- wydatki inwestycyjne 17 416 266

630 158 450

63003 158 450

- wydatki inwestycyjne 158 450

700 500 000

70005 500 000

- wydatki inwestycyjne 500 000

750 300 000

75023 300 000

- wydatki inwestycyjne 300 000

Razem wydatki bieżące 

II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych 

środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)

Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)

Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 

Administracja publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pozostała działalność
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754 282 600

75412 282 600

- wydatki inwestycyjne 282 600

801 822 500

80195 822 500

- wydatki inwestycyjne 680 000

- wydatki na zakupy inwestycyjne 142 500

852 880 000

85295 880 000

- wydatki inwestycyjne 880 000

900 4 332 186

90001 2 950 000

- wydatki inwestycyjne 2 950 000

90015 200 000

- wydatki inwestycyjne 200 000

90095 1 182 186

- wydatki inwestycyjne 1 182 186

921 775 260

92109 775 260

- wydatki inwestycyjne 775 260

926 645 000

92601 645 000

- wydatki inwestycyjne 645 000

26 422 262

2.2

754 215 389

75412 215 389

Pozostała działalność

Wydatki majątkowe -  realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych 

środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

Obiekty sportowe

Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność

Pozostała działalność

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kultura fizyczna

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne

Pomoc społeczna
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- wydatki inwestycyjne 215 389

801 1 998 137

80195 1 998 137

- wydatki inwestycyjne 1 998 137

900 1 123 934

90005 1 000 000

- wydatki inwestycyjne 1 000 000

90095 123 934

- wydatki inwestycyjne 123 934

3 337 460

29 759 722

lp. plan

1 3

137 870 072

1. 29 759 722

2. 108 110 350

a) 11 180 717

b) 39 135 782

c) 1 600 000

d) 12 360 411

e) 43 833 439

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na obsługę długu

dotacje na zadania bieżące

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Pozostała działalność

Wydatki bieżące, z tego:

Razem wydatki majątkowe (poz. 2.2)

Razem wydatki majątkowe (poz. 2.1 + 2.2)

wyszczególnienie

2

Wydatki ogółem, z tego:

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)
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plan

A. Dochody 125 893 042

A.1 dochody bieżące 108 412 953

A.2 dochody majątkowe 17 480 089

B. Wydatki 137 870 072

B.1 wydatki bieżące 108 110 350

B.2 wydatki majątkowe 29 759 722

C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B ) -11 977 030

D. FINANSOWANIE (D1 - D2) 11 977 030

D 1. Przychody ogółem, z tego: 16 006 803

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 624 884

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,  z tego: 10 781 919

1
Długoterminowy kredyt na pokrycie deficytu budżetowego, związany z realizacją  inwestycji 

gminnych 
10 781 919

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach

1 600 000

1.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

1 600 000

D 2. Rozchody ogółem, z tego: 4 029 773

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 4 029 773

1
spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w   Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w 

Opolu przeznaczonego na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku 
2 116 113

2
spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w 

Opolu związanego z realizacją inwestycji gminnych w 2018 roku 
1 602 554

Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2023 roku                           

(w złotych)

wyszczególnienie

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2022 r.
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3

spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w 

Opolu  przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

311 106
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Dział Rozdz. §§ Treść Kwota

1 2 3 4 5

750 329 852

75011 329 852

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

329 852

751 4 791

75101 4 791

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

4 791

752 1 200

75212 1 200

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 200

852 2 741

85219 2 741

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

2 741

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i 
innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku (w złotych)

I. Dotacje

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2022 r.
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855 7 529 700

85502 7 416 400

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

7 416 400

85513 113 300

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

113 300

7 868 284

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Kwota

1 2 3 4 5

750 329 852

75011 329 852

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 275 287

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 47 070

4120 składki na Fundusz Pracy 7 495

751 4 791

75101 4 791

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 998

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 684

4120 składki na Fundusz Pracy 109

752 1 200

75212 1 200

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200

Administracja publiczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Urzędy wojewódzkie

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

Rodzina

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Razem dotacje na zadania zlecone

II. Wydatki
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852 2 741

85219 2 741

3110 świadczenia społeczne 2 700

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 41

855 7 529 700

85502 7 416 400

3110 świadczenia społeczne 6 670 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 160 775

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 579 685

4120 składki na Fundusz Pracy 3 940

4300 zakup usług pozostałych 1 000

4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000

85513 113 300

4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 113 300

7 868 284

Dział Rozdz. §§ Treść Kwota

1 2 3 4 5

750 295

75011 295

2350
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 

jednostkom samorządu terytorialnego
295

852 36 089

Rodzina

Ośrodki pomocy społecznej

Razem wydatki na zadania zlecone

Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Pomoc społeczna

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie
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85228 36 089

2350
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 

jednostkom samorządu terytorialnego
36 089

855 376 100

85502 376 100

2350
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 

jednostkom samorządu terytorialnego
376 100

412 484

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Razem dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rodzina

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3B4DB359-DA26-4534-8B14-ABB3F608C11F. Projekt Strona 4



lp.

nazwa jednostki 

otrzymującej 

dotacje

przedmiot dotacji dział rozdział
kwota 

dotacji

1

1.1
Centrum Kultury        

w Głuchołazach

dotacja podmiotowa na pokrycie 

kosztów funkcjonowania 

dz. 921 - Kultura                             

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

rozdz. 92109 - Domy          

i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby

1 210 000

1.2

Miejsko-Gminna 

Biblioteka 

Publiczna w 

Głuchołazach

dotacja podmiotowa na pokrycie 

kosztów funkcjonowania 

dz. 921 - Kultura                             

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

rozdz. 92116 - Biblioteki 1 430 000

2

2.1 Powiat Nyski

dotacja na dofinansowanie 

kosztów funkcjonowania Wydziału 

Komunikacji w Głuchołazach

dz. 750 - 

Administracja 

Publiczna

rozdz.75020 - Starostwa 

powiatowe
7 200

2.2
Centrum Kultury                         

w Głuchołazach

dotacja na realizację programu 

"Gmina Głuchołazy przyjazna dla 

rodziny+” oraz programu „Gmina 

Głuchołazy przyjazna dla Seniora”. 

dz. 921 - Kultura                             

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

rozdz. 92109 - Domy           

i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby

20 000

2.3
Centrum Kultury                         

w Głuchołazach

dotacja na organizację "Dożynek 

Gminnych"

dz. 921 - Kultura                             

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

rozdz. 92109 - Domy           

i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby

20 000

2 687 200

Plan dotacji z budżetu gminy w 2023 roku (w złotych)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje podmiotowe:

dotacje celowe:

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2022 r.
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II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

lp.

nazwa jednostki 

otrzymującej 

dotacje

przedmiot dotacji dział rozdział
kwota 

dotacji

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Burgrabicach 

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
873 488

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej                              

w Burgrabicach 

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

184 620

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jarnołtówku

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
1 155 132

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej                               

w Jarnołtówku

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

333 040

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Starym Lesie 

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
780 452

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w Starym 

Lesie 

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

249 780

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Polskim 

Świętowie

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
706 143

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w  Polskim 

Świętowie

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

309 965

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sławniowicach 

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
526 924

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej                                            

w Sławniowicach

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

137 496

1. Dotacje podmiotowe na realizację zadań oświatowych

1.1

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Burgrabice

dz. 801 - Oświata                                 

i wychowanie

1.2

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Jarnołtówek

dz. 801 - Oświata                                    

i wychowanie

1.3

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Stary 

Las

dz. 801 - Oświata                                       

i wychowanie

1.4

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Markowice, Polski 

Świętów, Sucha 

Kamienica

dz. 801 - Oświata                                   

i wychowanie

1.5

Stowarzyszenie 

Rozwoju i Edukacji 

Nasza Szkoła                   

w Sławniowicach

dz. 801 - Oświata                                    

i wychowanie
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prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Charbielinie

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
520 362

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej                                                  

w Charbielinie

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

271 500

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Biskupowie

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
596 424

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej                                               

w Biskupowie

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

271 500

prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Gierałcicach

rozdz. 80101 - Szkoły 

podstawowe
730 484

prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy Publicznej 

Szkole Podstawowej                                  

w Gierałcicach

rozdz. 80103 - Oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych

253 400

1.9

Przedszkole 

Niepubliczne 

"PUCHATEK"           

w Głuchołazach 

Brygida Nowak

dotacja na prowadzenie 

niepublicznego przedszkola

dz. 801 - Oświata                                    

i wychowanie

rozdz. 80104 - 

Przedszkola
470 580

8 371 290

lp. dział rozdział
kwota 

dotacji

1.

1.1
dz. 851 - Ochrona 

zdrowia

rozdz. 85153 - 

Zwalczanie narkomanii
15 000

2.

2.1
dz. 851 - Ochrona 

zdrowia

rozdz. 85154 - 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

250 000

2.2
dz. 851 - Ochrona 

zdrowia

rozdz. 85154 - 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

90 000

2.3
dz. 851 - Ochrona 

zdrowia

rozdz. 85154 - 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

5 000

dz. 801 - Oświata                                  

i wychowanie

1.6

Stowarzyszenie 

Edukacyjne 

„Uśmiech Dziecka”                      

w Charbielinie

dz. 801 - Oświata                                   

i wychowanie

1.7

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły             

w Biskupowie

2. Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań 

przedmiot dotacji (zadanie)

Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, z tego:

prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej 

problematykę różnych zachowań ryzykownych 

zwłaszcza narkomani

1.8

Stowarzyszenie 

Edukacyjne 

Przyjazna Szkoła w 

Gierałcicach

dz. 801 - Oświata                                   

i wychowanie

Razem dotacje na realizację zadań oświatowych

Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z 

tego:

dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 

w formie specjalistycznej

dotacja na prowadzenie placówki w formie 

opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów 

i ognisk wychowawczych

dotacja na prowadzenie zajęć rekreacyjno-

turystycznych dla dzieci i młodzieży będących 

elementem programu profilaktycznego
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2.4
dz. 851 - Ochrona 

zdrowia

rozdz. 85154 - 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

50 000

3.

3.1
dz. 851 - Ochrona 

zdrowia

rozdz. 92605 - Zadania z 

zakresu kultury fizycznej 
103 000

4.

4.1
dz. 852 - Pomoc 

społeczna

rozdz. 85295 - Pozostała 

działalność
50 000

4.2
dz. 852 - Pomoc 

społeczna

rozdz. 85295 - Pozostała 

działalność
16 000

5.

5.1
dz. 926 - Kultura 

fizyczna

rozdz. 92605 - Zadania z 

zakresu kultury fizycznej 
372 500

5.2
dz. 801 - Oświata                            

i wychowanie

rozdz. 80195 - Pozostała 

działalność
10 000

5.3
dz. 801 - Oświata                

i wychowanie

rozdz. 80195 - Pozostała 

działalność
20 000

5.4

dz. 921 - Kultura                 

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

rozdz. 92105 - Pozostałe 

zadania         w zakresie 

kultury

20 000

5.5
dz. 801 - Oświata                

i wychowanie

rozdz. 80195 - Pozostała 

działalność
8 000

5.6

dz. 921 - Kultura                 

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

rozdz. 92105 - Pozostałe 

zadania         w zakresie 

kultury

6 000

5.7
dz. 801 - Oświata                        

i wychowanie

rozdz. 80195 - Pozostała 

działalność
10 000

dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci  i młodzieży

dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta

Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:

udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych            

w środowisku domowym

Pozostałe dotacje, z tego:

dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i 

sportu na terenie gminy 

dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci                          

i młodzieży niepełnosprawnej

dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. 

dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci 

oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej

Dotacje na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania 

alkoholu, z tego:

dotacja na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych 

dla dzieci i młodzieży będących elementem  polityki 

przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania 

alkoholu

dotacja na organizację festiwali

dotacja na dofinansowanie organizacji Przeglądu 

Teatrów Ulicznych

dotacja na dofinansowanie funkcjonowania zespołów 

ludowych

dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, 

kultury i sztuki wśród osób starszych 
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5.8

dz. 754 - 

Bezpieczeństwo 

publiczne i 

ochrona 

przeciwpożarowa

rozdz. 75412 - 

Ochotnicze straże 

pożarne

59 221

5.9
dz. 926 - Kultura 

fizyczna

rozdz. 92601 - Obiekty 

sportowe
8 000

5.10

dz. 600 - 

Transport i 

łączność

rozdz. 60016 - Drogi 

publiczne gminne
10 000

1 102 721Razem dotacje na realizację pozostałych zadań 

dotacja na utrzymanie boisk sportowych (fundusz 

sołecki)

dotacja na zapewnienie gotowości bojowej 

ochotniczych straży pożarnych 

Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do 

sektorów ogrodowych usytyowanych na terenie miasta 

Głuchołazy (dotacja majątkowa)
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1 2 3 4 5 6

Modernizacja placów zabaw 100 000

100 000

Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
Zadania realizowane w ramach 

złożonych wniosków.
30 000

30 000

Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy 200 000

- budżet gminy 200 000

Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów
Modernizacje i odbudowy mostów 

na terenie Gminy Głuchołazy
400 000

400 000

Nabycie nieruchomości 300 000

300 000

Rozbudowa  i modernizacja cmentarza komunalnego  w 

Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego

Zadanie obejmuje min. rozbudowę 

cmentarza, budowę chodników, 

budowę parkingu oraz przebudowę 

ciągu komunikacyjnego przy 

cmentarzu oraz kaplicy cmentarnej.

300 000

300 000

3 020 000

420 000

2 600 000

1 800 000

300 000

1 500 000

3. Budowa drogi Bodzanów III 500 000

0

500 000

r.60016

r.90015 2015-20273

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnołtówek

z tego:

- budżet gminy

5 r. 70005 2023

Budowa dróg gminnych w ramach  "Funduszu Rozwoju Dróg"

2016-2024z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

6 r.71035 2015-2026

z tego:

- budżet gminy

7

Limit wydatków inwestycyjnych na 2023 roku (w złotych) 

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

rozdz. 

klasyfikacji 

budżetowej

Plan wydatków 

na 2023 r.

Lata realizacji 

inwestycji

2022-2023

-budżet gminy

2 r.90095 2020-2023z tego:

- budżet gminy

1 r.90095

z tego:

4 r.60016 2015-2023
z tego:

- budżet gminy

2023-2024z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

2021-2023
z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

- planowana dotacja z budżetu państwa

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2022 r.
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5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupów 720 000

120 000

600 000

Modernizacja dróg w ramach Funduszu Rozwoju Dróg

Modernizacja dróg w Głuchołazch 

przy ulicach: Elsnera, Kolejowej, 

Kopernika, Koszyka, Miarki, 

Mickiewicza, Ogińskiego, 

Okulickiego, Parkowej, Poprzecznej 

i Wyspiańskiego

1 174 781

234 957

939 824

Przebudowa ul. Słowackiego w Głuchołazach w ramach 

Funduszu Rozwoju Dróg
50 000

50 000

0

Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości 

Stary Las
400 000

80 000

320 000

Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach (Przebudowa 

drogi w Głuchołazach prowadzącej do transgranicznego 

ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice)

3 100 000

z tego:

 -budżet gminy 2 430 000

670 000

Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi  i ul. Kazimierza 

Jagiellończyka w Głuchołazach
7 780 000

3 030 000

4 750 000

Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach 105 000

105 000

Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom 

"SENIOR+"
780 000

z tego:

780 000

Budowa chodników na terenie gminy

Zadanie obejmuje budowę 

chodników  na terenie Gminy 

Głuchołazy

150 000

150 000

Budżet obywatelski 200 000

200 000

Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych 

Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego
400 000

400 000

2020-2024
z tego:

- budżet gminy 

- planowana dotacja z budżetu państwa 

9 r.60016 2023-2024z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

14

17 r.80195 2015-2023
z tego:

- budżet gminy

15

r.85295 2016-2023

 -budżet gminy 

8 r.60016 2022-2023

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

r.90095 2016-2023z tego:

- budżet gminy

11 r.60016 2021-2023

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych

12 r. 60016 2021-2023
z tego:

- budżet gminy 

10 r.60016 2022-2023z tego:

- budżet gminy 

- dotacja ze  środków budżetu Województwa Opolskiego

r.60016 2016-2023
z tego:

- budżet gminy

16

13 r.60016 2022-2024z tego:

- budżet gminy
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Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głuchołazy 100 000

100 000

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 3  w Głuchołazach 
620 000

- budżet gminy 310 000

310 000

Modernizacja pustostanów na mieszkania 200 000

200 000

Budowa parkingu w Głuchołazach i Jarnołtówku 560 000

0

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 560 000

Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana 

Pawła II
62 000

62 000

Realizacja programu "Odnowa Wsi" w Sołectwie Charbielin  - 

zakup poszycia na namiot biesiadny
20 000

0

20 000

Modernizacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach 300 000

300 000

Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie 689 260

500 000

- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 127 260

62 000

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie 333 567

271 567

62 000

2. Rozbudowa budynku OSP  o zaplecze kuchenne jako etap 

budowy świetlicy wiejskiej w Bodzanowie
355 693

228 433

127 260

Modernizacja przystanków na terenie gminy 30 000

30 000

Obchody 800-lecia Głuchołaz

Zadanie obejmuje: budowę 

fontanny na Placu Basztowym w 

Głuchołazach, wykonanie makiety 

Głuchołaz, adaptację budynku 

dawnego LO na utworzenie Izby 

Pamięci (muzeum) wraz z 

adaptacją pomieszczeń, iluminacja 

wieży bramy górnej, mural przy ul. 

Korfantego

128 000

128 000

2021-2023

2023

- budżet gminy 

z tego:

- budżet gminy 

z tego:

- budżet gminy 

- fundusz sołecki

- fundusz sołecki

26 r.60016
z tego:

- budżet gminy

z tego:

- budżet gminy

20 r. 70005 2019-2024z tego:

22 r. 90095 2019-2025
z tego:

- budżet gminy

23 r.90095 2023z tego:

- fundusz sołecki

- budżet gminy

24 r.75023
z tego:

- budżet gminy

z tego:

- budżet gminy 

21 r. 60016

18 r.90001 2021-2023
z tego:

- budżet gminy

19 r.92601 2020-2023z tego:

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Rekreacji

2020-2024

27 2021-2023r. 90095

z tego:

- budżet gminy 

25

- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2020-2024r.92109
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Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do 

likwidacji systemów grzewczych do uzyskania wymaganego 

efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących 

własność Gminy Głuchołazy

1 000 000

- budżet gminy 0

1 000 000

Modernizacja klubu "Dionizos" - miejsca spotkań 

mieszkańców Sołectwa Nowy Świętów (zadanie w ramach 

programu ODNOWA WSI)

20 000

- budżet gminy

20 000

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 

etap I

Zadanie obejmuje w szczególności 

budynki: Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach 

przy ul. Curie-Skłodowskiej 7 oraz 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 

2 w Głuchołazach przy ul. 

Kraszewskiego 30

1 998 137

- budżet gminy 349 737

1 648 400

Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku

Zadanie realizowane przy 

udziale planowanej dotacji  z 

Urzędu Marszałkowskiego

25 000

25 000

Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do 

Republiki Czeskiej 
275 000

z tego:

 -budżet gminy 105 000

170 000

Budowa placu zabaw w Charbielninie 200 000

z tego:

200 000

Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego 

zarządzania bezpieczeństwem w regionach 

przygranicznych

215 389

- budżet gminy 23 447

191 942

Modernizacja terenu nad Białką 80 000

- budżet gminy 80 000

Modernizacja drogi gminnej w Gierałcicach (posesje 3-10) 

w ramach programu Odnowa Wsi
10 000

0

- fundusz sołecki 10 000

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sucha 

Kamienica
100 000

100 000

29 r.90095

z tego:

z tego:

- fundusz sołecki

2023

z tego:

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach 

działania 5.5 Ochrona powietrza

28 r.90005 2020-2023

34 r.75412 2021-2023
z tego:

30 r.80195 2021-2024

- dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy

2021-2026

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

33 r.90095 2021-2023

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

36 r. 60016 2023
z tego:

- budżet gminy 

37 r.90001 2022-2023

- dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czeka-Polska

z tego:

- budżet gminy

r.90095 2021-2024

r.90095 2021-2023

z tego:

- budżet gminy

r.60016

35

31

32

z tego:
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Zagospodarowanie działki nr 361/5 w Nowym Lesie w 

ramach programu Odnowa Wsi
17 186

- budżet gminy 0

17 186

Modernizacja systemu ogrzewania w budynku nr 106 w 

miejscowości Jarnołtówek
80 000

50 000

30 000

Modernizacja remizy strażackiej w Markowicach w ramach 

programu Odnowa Wsi
12 600

0

- fundusz sołecki 12 600

Modernizacja budynku OSP w Polskim Świętowie w ramach 

programu Odnowa Wsi
20 000

0

- fundusz sołecki 20 000

Modernizacji drogi gminnej w Starym Lesie w kierunku 

Lasu Lipowskiego do posesji 59 do 64 w ramach programu 

Odnowa Wsi

26 000

0

26 000

Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Karłowicza i 

Chopina oraz budowa miasteczka ruchu drogowego przy 

PSP nr 3 w Głuchołazach

111 870

- budżet gminy 111 870

Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kościuszki oraz 

budowa miasteczka ruchu drogowego przy PSP nr 2 w 

Głuchołazach

123 615

- budżet gminy 123 615

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru 

turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie

750 000

750 000

0

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu 

Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie 

Głuchołazy

1 960 000

0

1 960 000

Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach 60 000

- budżet gminy 0

60 000

47 r.90095 2022-2023z tego:

- dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czeka-Polska

38 r.90095 2023

2023

z tego:

- fundusz sołecki

39 r.80195 2023z tego:

- budżet gminy 

- fundusz sołecki

40 r. 75412

- budżet gminy 

46 r. 90001 2022-2024z tego:

- budżet gminy 

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych

45 r. 90001 2021-2024z tego:

- budżet gminy 

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych

43 r.60016 2022-2023z tego:

Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Planowana wartość dofinansowania - 457 550 zł

44 r.60016 2022-2023z tego:

Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Planowana wartość dofinansowania - 457 550 zł

42 r.60016 2023z tego:

- budżet gminy 

- fundusz sołecki

z tego:

- budżet gminy 

41 r. 75412 2023z tego:
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Strefa zacienienia miejscem spotkań i wypoczynku 

mieszkańców głuchołaskiej starówki
63 934

- budżet gminy 23 253

40 681

Modernizacja Parku Zdrojowego 100 000

100 000

Modernizacja odwodnienia terenów poza drogami na 

terenie Gminy Głuchołazy
150 000

150 000

Zakup samochodu bojowego na potrzeby OSP Charbielin 250 000

250 000

Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do sektorów 

ogrodowych usytyowanych na terenie miasta Głuchołazy 
10 000

10 000

Adaptacja groty nad Białką do ruchu pieszych 68 450

68 450

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicach 

wiejskich w Jarnołtówku i Wilamowicach Nyskich
86 000

46 000

- dotacja z Powiatu Nyskiego 40 000

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

szkoły w Starym Lesie
142 500

- budżet gminy 79 500

63 000

Wykonanie wentylacji w budynku Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Głuchołazach
100 000

100 000

Dokumentacja projektowa -ścieżka rowerowa w 

Charbielinie
40 000

40 000

Budowa wiaty przy Skate Parku w Głuchołazach 25 000

25 000

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe świetlicy wiejskiej w 

Konradowie
40 000

40 000

Wykonanie dokumentacji projektowej - droga transportu 

rolnego w Burgrabicach do cmentarza i boiska
70 000

70 000

Badania i koncepcja udostępnienia dla ruchu turystycznego 

Sztolni Trzech króli w Głuchołazach
50 000

50 000

60 r.60016 2023
z tego:

- budżet gminy

61 r.63003 2023
z tego:

- budżet gminy

59 r.90001 2023
z tego:

- budżet gminy

58 r.92601 2023
z tego:

- budżet gminy

56 r.85295 2023
z tego:

- budżet gminy

57 r.63003 2023
z tego:

- budżet gminy

z tego:

- budżet gminy

z tego:55 r.80195 2023

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- budżet gminy

z tego:
2022-2023r.6300353

54 r.92109 2023z tego:

- budżet gminy

r.75412 2023

r.90095 2022-2023z tego:

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

49 r.90095 2022-2023
z tego:

48

52 r.60016 2023

z tego:

- budżet gminy

- budżet gminy

50 r.90095 2023
z tego:

- budżet gminy

51

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Budowa progów zwalniajacych na drodze gminnej 

Jarnołtówek-Charbielin
30 000

30 000

Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na 

potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach
200 000

- budżet gminy 40 000

160 000

Modernizacja placu rekreacyjnego w Biskupowie 50 000

50 000

29 759 722

63 r.80195 2023z tego:

- dotacja z programu MALUCH PLUS

62 r.60016 2023
z tego:

- budżet gminy

Razem

64 r.90095 2023z tego:

- budżet gminy
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(5+6+7+8+9) 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Modernizacja placów zabaw 100 000 100 000

100 000 100 000

Zadania realizowane w ramach inicjatywy 

lokalnej

Zadania realizowane                           

w ramach złożonych wniosków.
30 000 30 000

30 000 30 000

Budowa nowych punktów świetlnych na 

terenie gminy
1 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

- budżet gminy 1 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Budowa, odbudowa  i modernizacja mostów i 

przepustów

Modernizacje i odbudowy 

mostów na terenie gminy
900 000 400 000 500 000

900 000 400 000 500 000

Rozbudowa  i modernizacja cmentarza 

komunalnego w Głuchołazach wraz z 

przebudową ciągu komunikacyjnego

Zadanie obejmuje min. 

rozbudowę cmentarza, budowę 

chodników, budowę parkingu 

oraz przebudowę ciągu 

komunikacyjnego przy 

cmentarzu oraz kaplicy 

cmentarnej.

1 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000

1 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000

18 147 848 3 020 000 7 127 848 8 000 000

3 891 042 420 000 1 471 042 2 000 000

14 256 806 2 600 000 5 656 806 6 000 000

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 

Jarnołtówek
5 847 943 1 800 000 4 047 943

1 169 590 300 000 869 590

4 678 353 1 500 000 3 178 353

2.Budowa drogi od ul.Powstańców Śląskich do 

skrzyżowania  z ul.Wyszyńskiego  i 

ul.Kopernika

8 200 000 200 000 8 000 000

2 200 000 200 000 2 000 000

6 000 000 6 000 000

3. Budowa drogi Bodzanów III 500 000 500 000

0

500 000 500 000

6

- planowana dotacja z budżetu państwa

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

Budowa dróg gminnych w ramach  "Funduszu Rozwoju Dróg"

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

z tego:

- budżet gminy

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

5

z tego:

- budżet gminy

4

Program inwestycyjny na lata 2023 – 2027

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

z tego:

- budżet gminy

1

2
z tego:

- budżet gminy

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

3

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2022 r.
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(5+6+7+8+9) 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

1

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

4. Budowa drogi dojazdowej do  ul. Królowej 

Jadwigi  w Głuchołazach
1 945 500 1 945 500

389 100 389 100

1 556 400 1 556 400

5. Budowa drogi gminnej w miejscowości 

Biskupów
1 654 405 720 000 934 405

132 352 120 000 12 352

1 522 053 600 000 922 053

Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi  i ul. 

Kazimierza Jagiellończyka w Głuchołazach
7 780 000 7 780 000

3 030 000 3 030 000

4 750 000 4 750 000

Budowa drogi ul. Lutosławskiego, 

Ornowskiego, Nowowiejskiego i Lompy w 

Głuchołazach

15 000 000 15 000 000

750 000 750 000

14 250 000 14 250 000

Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach 

(Przebudowa drogi w Głuchołazach 

prowadzącej do transgranicznego ciągu 

pieszego Głuchołazy-Mikulowice)

3 100 000 3 100 000

2 430 000 2 430 000

670 000 670 000

Zadanie będzie obejmowało:

 – budowę parkingu przy 

centrum przesiadkowym; 

- przebudowę placu 

manewrowego przy 

ul.Wyszyńskiego w 

Głuchołazach; 

 – budowę parkingu                    

w Pokrzywnej wraz ze zjazdem 

oraz budowa zatoki i wiaty 

przystankowej; 

 - wymiana oświetlenia 

ulicznego na energooszczędne;

- uruchomienie wypożyczalni 

rowerów;

529 759 529 759

3 001 964 3 001 964

Budowa krytego basenu  w Głuchołazach 15 804 278 4 000 000 6 000 000 5 804 278

z tego:

-budżet gminy 12 304 278 500 000 6 000 000 5 804 278

3 500 000 3 500 000

Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na 

Dzienny Dom "SENIOR+"
780 000 780 000

780 000 780 000

8 z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych

9

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 

3 531 723 3 531 723

10

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- planowana dotacja z budżetu państwa

Centrum przesiadkowe w miejscowości 

Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją 

wiat przystankowych na terenie Gminy 

Głuchołazy

11

-dotacja z Ministerstwa Sportu

12

z tego:

- budżet gminy 

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych

7 z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- budżet gminy 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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(5+6+7+8+9) 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

1

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

Program zagospodarowania podwórek 200 000 200 000

200 000 200 000

Budowa chodników na terenie gminy 150 000 150 000

150 000 150 000

Budżet obywatelski 200 000 200 000

200 000 200 000

Modernizacja placówek oświatowo - 

wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz 

Żłobka Miejskiego

400 000 400 000

400 000 400 000

Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na 

terenie Gminy (6 budynków)

800 000 800 000

800 000 800 000

Budowa remizy OSP w Starym Lesie 450 000 450 000

450 000 450 000

Zagospodarowanie turystyczne Łączek 500 000 100 000 400 000

500 000 100 000 400 000

Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi”  w 

Głuchołazach na realizację inwestycji pn. 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w Konradowie  i  Głuchołazach 

pomiędzy ul.Powstańców Śląskich a Kolonią 

Kaszubską"

Zadanie obejmuje budowę sieci 

wodociągowej  i kanalizacji 

sanitarnej w Konradowie  i 

Głuchołazach pomiędzy 

ul.Powstańców Śląskich  a 

Kolonią Kaszubską

340 000 90 000 250 000

340 000 90 000 250 000

Modernizacja pustostanów na mieszkania 500 000 200 000 300 000

500 000 200 000 300 000

Obchody 800-lecia Głuchołaz

Zadanie obejmuje: budowę 

fontanny na Placu Basztowym 

w Głuchołazach, wykonanie 

makiety Głuchołaz, adaptację 

budynku dawnego LO na 

utworzenie Izby Pamięci 

(muzeum) wraz z adaptacją 

pomieszczeń, iluminacja wieży 

bramy górnej, mural przy ul. 

Korfantego

128 000 128 000

128 000 128 000

Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie 700 000 700 000

233 333 233 333

466 667 466 667

21

- budżet gminy

23
z tego:

- budżet gminy

- planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 

22

z tego:

- budżet gminy

20

z tego:

- budżet gminy

18
Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

19 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Planowana wartość inwestycji wyniesie 540.000 zł, przy 

222.000 zł.

13
z tego:

- budżet gminy

16

15 z tego:

- budżet gminy

17

z tego:

- budżet gminy

14 z tego:

- budżet gminy

z tego:

- budżet gminy -wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu 

gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
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(5+6+7+8+9) 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

1

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy 

Publicznej Szkole Podstawowej nr 3  w 

Głuchołazach 

620 000 620 000

- budżet gminy (wkład własny) 310 000 310 000

310 000 310 000

Budowa parkingu w Głuchołazach i 

Jarnołtówku
1 260 000 560 000 700 000

- budżet gminy 700 000 700 000

560 000 560 000

Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy 

Al. Jana Pawła II
4 624 000 62 000 4 500 000

- budżet gminy 1 562 000 62 000 1 500 000

3 062 000 62 000 3 000 000

Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. 

Magistrackiej
150 000 150 000

150 000 150 000

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej - etap I

Zadanie obejmuje w 

szczególności budynki: 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Głuchołazach przy ul. 

Curie-Skłodowskiej 7 oraz 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Głuchołazach przy ul. 

Kraszewskiego 30

7 200 000 1 998 137 5 201 863

2 480 000 349 737 2 130 263

4 720 000 1 648 400 3 071 600

Termomodernizacja budynku Żłobka 

Miejskiego w Głuchołazach przy Alei Jana 

Pawła II 24

790 000 790 000

790 000 790 000

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej - etap II

Zadanie obejmuje w 

szczególności budynki: 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Nowym Świętowie,  

Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Bodzanowie, Publicznego 

Przedszkola Nr 1 w 

Głuchołazach, Publicznego 

Przedszkola Nr 2 w 

Głuchołazach, Świetlic 

Wiejskich (4 obiekty) oraz 

szkół stowarzyszeniowych (2 

obiekty)

3 189 000 1 189 000 2 000 000

3 189 000 1 189 000 2 000 000

Modernizacja przystanków na terenie gminy 30 000 30 000

30 000 30 000

24 z tego:

- budżet gminy

z tego:

25

- budżet gminy

27
z tego:

z tego:

- budżet gminy

- dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy

z tego:

- budżet gminy

z tego:

- budżet gminy

30

28

31

29

z tego:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

26 z tego:

- planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Rekreacji
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(5+6+7+8+9) 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

1

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

Monitoring Muszli leśnej 63 000 63 000

63 000 63 000

360 000 360 000

2 040 000 2 040 000

Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu 

zachęt do likwidacji systemów grzewczych do 

uzyskania wymaganego efektu ekologicznego 

na nieruchomościach stanowiących własność 

Gminy Głuchołazy

1 000 000 1 000 000

0

1 000 000 1 000 000

Złote ścieżki 200 000 0 200 000

200 000 200 000

Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie 989 260 689 260 300 000

800 000 500 000 300 000

127 260 127 260

62 000 62 000

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie 633 567 333 567

571 567 271 567 300 000

62 000 62 000

2. Rozbudowa budynku OSP  o zaplecze 

kuchenne jako etap budowy świetlicy 

wiejskiej w Bodzanowie

228 433 355 693

228 433 228 433

127 260

Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych 

Głuchołazy-Nysa
4 500 000 4 500 000

1 350 000 1 350 000

3 150 000 3 150 000

Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku

Zadanie realizowane przy 

udziale planowanej dotacji  z 

Urzędu Marszałkowskiego

25 000 25 000

25 000 25 000

Budowa drogi w miejscowości Podlesie na 

szlaku do Republiki Czeskiej 
10 275 000 275 000 10 000 000

- budżet gminy (RFIL) 1 605 000 105 000 1 500 000

8 500 000 8 500 000

170 000 170 000

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego

37 z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego

- budżet gminy

- fundusz sołecki

34
z tego:

- budżet gminy

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego -  zadanie w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza

2 400 000

z tego:

2 400 000

32 z tego:

- budżet gminy

35

36

38

- budżet gminy

39

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

33

Modernizacja targowiska miejskiego w 

ramach programu rewitalizacji

- budżet gminy (wkład własny)

- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z tego:

- budżet gminy

- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z tego:

- budżet gminy

- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- fundusz sołecki

z tego:

- budżet gminy

z tego:
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(5+6+7+8+9) 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

1

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

Budowa placu zabaw w Charbielninie 200 000 200 000

200 000 200 000

23 447 23 447

191 942 191 942

Modernizacja kanalizacji deszczowej w 

Gminie Głuchołazy
100 000 100 000

100 000 100 000

Modernizacja terenu nad Białką 1 010 000 80 000 930 000

- budżet gminy 110 000 80 000 30 000

900 000 900 000

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

miejscowości Sucha Kamienica
100 000 100 000

100 000 100 000

Wykonanie dokumentacji technicznej - droga 

Konradów-Kolonia Kaszubska
200 000 200 000

200 000 200 000

Modernizacja drogi transportu rolnego w 

miejscowości Stary Las
400 000 400 000

- budżet gminy 80 000 80 000

320 000 320 000

Modernizacja dróg w ramach Funduszu 

Rozwoju Dróg

Modernizacja dróg w 

Głuchołazch przy ulicach: 

Elsnera, Kolejowej, Kopernika, 

Koszyka, Miarki, Mickiewicza, 

Ogińskiego, Okulickiego, 

Parkowej, Poprzecznej i 

Wyspiańskiego

1 174 781 1 174 781

- budżet gminy 234 957 234 957

939 824 939 824

Przebudowa przejść dla pieszych na ul. 

Karłowicza i Chopina oraz budowa miasteczka 

ruchu drogowego przy PSP nr 3 w 

Głuchołazach

111 870 111 870

111 870 111 870

Przebudowa przejść dla pieszych na ul. 

Kościuszki oraz budowa miasteczka ruchu 

drogowego przy PSP nr 2 w Głuchołazach

123 615 123 615

123 615 123 615

Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w 

Głuchołazach
305 000 105 000 200 000

305 000 105 000 200 000

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru turystycznego Gór Opawskich 

poprzez budowę wodociągu i kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Podlesie

15 000 000 750 000 7 000 000 7 250 000

750 000 750 000

14 250 000 7 000 000 7 250 000

45

- budżet gminy

- dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czeka-Polska

42

- budżet gminy

43

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego

41

Wspólne wykorzystanie systemów kamer do 

efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w 

regionach przygranicznych

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

215 389 215 389

44

- budżet gminy

40

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

46

- dotacja ze  środków budżetu Województwa Opolskiego

47

- planowana dotacja z budżetu państwa

48

Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu 

Infrastruktura i Środowisko. Planowana wartość dofinansowania - 457 550 zł

49

Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu 

Infrastruktura i Środowisko. Planowana wartość dofinansowania - 457 550 zł

50

- budżet gminy

51
z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych
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(5+6+7+8+9) 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lp. Nazwa zadania Cele zadania

1

Nakłady inwestycyjne do poniesienia:

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na 

osiedlu Pasterówka w miejscowości 

Konradów w Gminie Głuchołazy

1 960 000 1 960 000

0

1 960 000 1 960 000

0 0

60 000 60 000

23 253 23 253

40 681 40 681

Modernizacja Parku Zdrojowego 100 000 100 000

100 000 100 000

Budowa kanalizacji deszczowej i sanitatarnej 

oraz sieci wodnej na ul. Żeromskiego w 

Głuchołazach

2 200 000 200 000 2 000 000

2 200 000 200 000 2 000 000

Przebudowa ul. Parkowej w Głuchołazach w 

Głuchołazach
1 500 000 1 500 000

1 500 000 1 500 000

Adaptacja groty nad Białką do ruchu pieszych 68 450 68 450

68 450 68 450

Przebudowa ul. Słowackiego w Głuchołazach 

w ramach Funduszu Rozwoju Dróg
550 000 50 000 500 000

- budżet gminy 250 000 50 000 200 000

300 000 300 000

Modernizacja budynku Burgrabice 140a - 

Przebudowa drugiej części budynku na 

remizę strażacką

500 000 500 000

500 000 500 000

Dotacja na modrnizację zabytkowej wieży 

zegarowej w Głuchołazach 
100 000 100 000

100 000 100 000

135 100 148 27 710 436 48 644 434 25 640 000 28 143 278 4 900 000

61
z tego:

- budżet gminy

58
z tego:

- budżet gminy

59

- planowana dotacja z budżetu państwa

60
z tego:

- budżet gminy

57
z tego:

- budżet gminy

55 z tego:

- budżet gminy

56

z tego:

- budżet gminy

63 934 63 934

z tego:

60 000 60 000

Razem

52
z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych

z tego:

- budżet gminy (wkład własny)

- dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czeka-Polska

54

Strefa zacienienia miejscem spotkań i 

wypoczynku mieszkańców głuchołaskiej 

starówki

- budżet gminy (wkład własny)

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

53

Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w 

Głuchołazach
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Okres 

realizacji

Łączne 

nakłady

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016-2024

3 611 723

2021-2024

0

2017-2024

450 100

2018-2025

540 000

2018-2027

700 000

2020-2024

7 200 000

700 000

1 998 137 5 201 863

2027

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków 

niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2023- 2027 (w złotych)

100 000 400 0004
Zagospodarowanie 

turystyczne Łączek

Gmina 

Głuchołazy

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich     

3
Budowa remizy OSP 

w Starym Lesie

Gmina 

Głuchołazy

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich      

5
Modernizacja Pałacu 

w Nowym Świętowie

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

800 0002

Termomodernizacja 

budynków 

mieszkalnych 

komunalnych i 

wspólnot 

mieszkaniowych na 

terenie Gminy (6 

budynków)

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

3 531 723

2025 2026Lp. Nazwa zadania
Jednostka 

realizująca 

zadanie

Program                     

z jakiego będą 

realizowane

2023 2024

1

Centrum 

przesiadkowe w 

miejscowości 

Głuchołazy i 

Pokrzywna wraz z 

modernizacją wiat 

przystankowych na 

terenie Gminy 

Głuchołazy

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego                            

6

Termomodernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej - etap I

Gmina 

Głuchołazy

Krajowy Plan 

Odbudowy

450 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2022 r.
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2020-2026

2 400 000

2020-2023

2 662 248

2025

4 500 000

2020-2024

1 689 260

2021-2023

215 389

2023-2024

1 010 000

2021-2023

86 000

2022-2023

63 934

10

Budowa świetlicy 

wiejskiej w 

Bodzanowie 

Gmina 

Głuchołazy

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich     

689 260 300 000

2 400 000

1 000 0008

Realizacja PONE 

poprzez stworzenie 

systemu zachęt do 

likwidacji systemów 

grzewczych do 

uzyskania 

wymaganego efektu 

ekologicznego na 

nieruchomościach 

stanowiących 

własność Gminy 

Głuchołazy

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

7

Modernizacja 

targowiska 

miejskiego w ramach 

programu 

rewitalizacji

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

9

Budowa systemu 

ścieżek i tras 

rowerowych 

Głuchołazy-Nysa

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

4 500 000

14

Strefa zacienienia 

miejscem spotkań i 

wypoczynku 

mieszkańców 

głuchołaskiej 

starówki

Gmina 

Głuchołazy

12
Modernizacja terenu 

nad Białką

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

80 000 930 000

11

Wspólne 

wykorzystanie 

systemów kamer do 

efektywnego 

zarządzania 

bezpieczeństwem w 

regionach 

przygranicznych

Gmina 

Głuchołazy

 INTERREG V-A 

Republika 

Czeka-Polska

215 389

13

Strefa zacienienia 

przy ul. Korfantego w 

Głuchołazach

Gmina 

Głuchołazy

 INTERREG V-A 

Republika 

Czeka-Polska

60 000

Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich     

63 934

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2021-2023

38 422

2022-2023

569 420

2022-2023

581 165

2022-2023

73 273

2022-2025

4 562 000

2022-2026

10 275 000

4 759 508 11 313 586 9 400 000 12 400 000 700 000Razem

15

Dobra praktyka - 

Zapobieganie 

wypadkom pojazdów 

uprzywilejowanych w 

rejonie Jesenik-Nysa

Gmina 

Głuchołazy

 INTERREG V-A 

Republika 

Czeska-Polska

17 055

17

Przebudowa przejść 

dla pieszych na ul. 

Kościuszki oraz 

budowa miasteczka 

ruchu drogowego 

przy PSP nr 2 w 

Głuchołazach

Gmina 

Głuchołazy

Program 

Infrstruktura i 

Środowisko

123 615

16

Przebudowa przejść 

dla pieszych na ul. 

Karłowicza i Chopina 

oraz budowa 

miasteczka ruchu 

drogowego przy PSP 

nr 3 w Głuchołazach

Gmina 

Głuchołazy

Program 

Infrstruktura i 

Środowisko

111 870

18

Dobre praktyki w 

zakresie zapewnienia 

funkcjonowania 

administracji 

publicznej i działań 

służb bezpieczeństwa 

na wypadek pandemii

Gmina 

Głuchołazy

 INTERREG V-A 

Republika 

Czeska-Polska

63 248

20

Budowa drogi w 

miejscowości 

Podlesie na szlaku do 

Republiki Czeskiej 

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

275 000 10 000 000

19

Zagospodarowanie 

terenu przy pomniku 

przy Al. Jana Pawła II

Gmina 

Głuchołazy

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego

62 000 4 500 000
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Id: 3B4DB359-DA26-4534-8B14-ABB3F608C11F. Projekt Strona 3



Dział Rozdział

w
y

n
ag

ro
d

ze
n

ia
   

   
   

   
   

 

i s
k

ła
d

n
ik

i o
d

 n
ic

h
 

n
al

ic
za

n
e

w
y

d
at

k
i z

w
ią

za
n

e 
   

   
   

   
   

   
  

z 
re

al
iz

ac
ją

 z
ad

ań
 

st
at

u
to

w
y

ch

1
Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP Biskupów 
754 75412 15 000 15 000

2

Zakup zabawek edukacyjnych, 

pomocy na świetlicę wiejską w 

Biskupowie w ramach programu 

ODNOWA WSI

921 92109 4 107 4 107

3 Utrzymanie terenów gminnych 900 90095 5 000 5 000

4

Zakup lamp solarnych na drodze 

transportu rolnego Biskupów-

Burgrabice

900 90095 16 000 16 000

5
Zakup wyposażenia świetlicy i 

organizacja imprez
921 92109 4 000 4 000

44 107 0 29 107 15 000 0 0 0

1 Utrzymanie dróg gminnych 600 60016 4 000 4 000

2
Utrzymania pomieszczenia 

należącego do sołectwa 
900 90095 1 000 1 000

3

Zakup sprzętu, materiałów i usług 

dla potrzeb uprawiania tenisa 

stołowego

926 92605 3 000 3 000

4
Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP
754 75412 3 000 3 000

5 Organizacja imprez 921 92105 3 651 3 651

6
Budowa świetlicy wiejskiej w 

Bodzanowie
921 92109 62 000 62 000

7

Krzewienie kultury fiycznej i 

sportu na terenie sołectwa - piłka 

nożna (utrzymanie stadionu i 

naprawa sprzętu

926 92601 3 000 3 000

79 651 0 11 651 6 000 0 0 62 000

1

Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP Burgrabice (zadanie 

realizowane wspólnie z 

Sołectwem Sławniowice)

754 75412 8 000 8 000

2

Utrzymanie obiektu stadionu oraz 

szatni w miejscowości Burgrabice 

oraz organizacja zawodów 

sportowych

926 92601 8 000 8 000

3
Zakup opału do budynku gminnej 

PSP w Burgrabicach
801 80101 5 000 5 000

4 Imprezy inteegracyjne 921 92105 2 000 2 000

Fundusz Sołecki w 2023 roku (w złotych)

lp. - sołectwo nazwa zadania i krótki opis zadania

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

wydatki bieżące, w tym:

w
y
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ją
tk
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e
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suma dla  jednostki

1

Biskupów

suma dla  jednostki

2 Bodzanów

3 Burgrabice

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2022 r.
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lp. - sołectwo nazwa zadania i krótki opis zadania

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

wydatki bieżące, w tym:

w
y

d
a
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i 

m
a

ją
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o
w

e

wydatki jednostek 

budżetowych

d
o
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5

Remont wieży przy remizie 

strażackiej w ramach programu 

Odnowa Wsi

754 75412 9 849 9 849

6
Utrzymanie terenów zielonych i 

parku
900 90095 3 000 3 000

7
Działalność świetlicy, biblioteki 

wiejskiej 
921 92105 4 000 4 000

39 849 0 18 849 21 000 0 0 0

1

Realizacja programu "Odnowa 

Wsi" w Sołectwie Charbielin  - 

zakup poszycia na namiot 

biesiadny

900 90095 20 000 20 000

2
Utrzymanie gróg na terenie 

sołectwa
600 60016 4 000 4 000

3
Organizacja imprez oraz promocja 

wsi
921 92105 5 000 5 000

921 92109 7 977 7 977

921 92109 10 000 10 000

46 977 0 26 977 0 0 0 20 000

1
Organizacja imprez 

integracyjnych dla mieszkańców
921 92105 7 000 7 000

2
Zapewnienie gotowości bojowej  

OSP
754 75412 5 721 5 721

3

Modernizacja drogi gminnej w 

Gierałcicach (posesje 3-10) w 

ramach programu Odnowa Wsi

600 60016 10 000 10 000

4
Utrzymanie dróg gminnych we wsi 

dla mieszkańców
600 60016 3 000 3 000

5
Utrzymanie obiektów gminnych 

na terenie sołectwa
900 90095 14 000 14 000

6 Zakup namiotu festynowego 921 92105 8 000 8 000

7 Utrzymanie terenów zielonych 900 90095 500 500

48 221 0 32 500 5 721 0 0 10 000

1

Podniesienie bezpieczeństwa 

mieszkańców (zadanie 

realizowane wspólnie z 

sołectwem Podlesie, Konradów i 

Pokrzywna)

754 75412 5 000 5 000

2
Modernizacja obiektów szkolnych 

na terenie sołectwa Jarnołtówek
801 80101 30 000 30 000

3

Dofinansowanie wycieczek oraz 

zakupu materiłów dla Biblioteki 

oraz świetlicy wiejskiej

921 92105 2 000 2 000

suma dla  jednostki

4 Charbielin

suma dla  jednostki

5 Gierałcice

suma dla  jednostki

Utrzymanie świetlicy wiejskiej i 

terenu wokół świetlicy
4

6 Jarnołtówek
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lp. - sołectwo nazwa zadania i krótki opis zadania

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

wydatki bieżące, w tym:
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e

wydatki jednostek 

budżetowych
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4

Bieżące utrzymanie infrastruktury 

dróg gminnych, terenów 

zielonych, sportowych i 

rekreacyjnych 

900 90095 5 059 5 059

5 Doświetlenie - iluminacja wsi 900 90095 2 000 2 000

44 059 0 9 059 5 000 0 0 30 000

1

Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP Jarołtówek (zadanie 

realizowane wspólnie z 

Sołectwem Jarnołtówek, Podlesie i 

Pokrzywna)

754 75412 5 000 5 000

2
Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa
600 60016 14 000 14 000

3

Organizacja imprez 

integracyjnych służących 

promocji wsi

921 92105 6 000 6 000

4 Utrzymanie świetlicy wiejskiej 921 92109 25 675 25 675

5
Aranżacja i utrzymanie terenów 

gminnych na terenie sołectwa
900 90095 3 000 3 000

53 675 0 48 675 5 000 0 0 0

1
Zakup materiałów na potrzeby 

świetlicy wiejskiej
921 92109 600 600

2 Utrzymanie sprzętu wiejskiego 900 90095 700 700

3
Utrzymanie boiska sportowego i 

placu zabaw
926 92601 600 600

4
Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci
921 92105 2 026 2 026

5 Utrzymanie dróg dojazdowych 600 60016 700 700

6

Modernizacja remizy strażackiej w 

Markowicach w ramach programu 

Odnowa Wsi

754 75412 12 600 12 600

7

Zakup materiałów i wyposażenia 

na potrzeby szkoły, do której 

uczęszczają dzieci z sołectwa 

Markowice (zadanie realizowane 

wspólnie z sołectwem Polski 

Świętów)

801 80101 1 000 1 000

18 226 0 5 626 0 0 0 12 600

1 Utrzymanie świetlicy wiejskiej 921 92109 10 000 10 000

2
Utrzymanie terenów zielonych na 

terenie sołectwa
900 90095 3 000 3 000

3

Zagospodarowanie działki nr 

361/5 w Nowym Lesie w ramach 

programu Odnowa Wsi

900 90095 17 186 17 186

30 186 0 13 000 0 0 0 17 186

suma dla  jednostki

7 Konradów

suma dla  jednostki

suma dla  jednostki

9 Nowy Las

suma dla  jednostki

8 Markowice
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lp. - sołectwo nazwa zadania i krótki opis zadania

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

wydatki bieżące, w tym:
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1
Krzewienie kultury fiycznej i 

sportu na terenie sołectwa 
926 92605 6 000 6 000

2

Zapewnienie gotowości bojowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Nowym Świętowie 

754 75412 6 000 6 000

3
Zakup wyposażenia pomieszczeń 

klubu "Dionizos"
921 92109 5 000 5 000

4
Utrzymanie dróg gminnych i 

porządku na wsi
600 60016 10 391 10 391

5

Modernizacja klubu "Dionizos" - 

miejsca spotkań mieszkańców 

Sołectwa Nowy Świętów (zadanie 

w ramach programu ODNOWA 

WSI)

900 90095 20 000 20 000

6

Organizacja wydarzeń kulturalno-

promocyjnych przez mieszkańców 

wsi

921 92105 1 500 1 500

48 891 0 16 891 12 000 0 0 20 000

1

Rozbudowa terenu rekreacyjno-

sportowego w ramach Programu 

"Odnowa wsi"

926 92601 4 000 4 000

2
Zakup materiałów i artykułów 

różnych 
900 90095 11 126 11 126

3

Zakup płynów eksploatacyjnych, 

środków chemicznych i części 

zamiennych do sprzętu 

należącego do sołectwa

900 90095 600 600

4
Opłaty i zakupy związane z 

użytkowaniem przyłącza energii
921 92105 400 400

5

Zapewnienie gotowości bojowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

(zadanie realizowane wspólnie z 

Sołectwem Jarnołtówek, 

Konradów i Pokrzywna)

754 75412 1 000 1 000

17 126 0 16 126 1 000 0 0 0

2

Postawienie wiaty z ławkami przy 

ścieżce spacerowej w ramach 

programu ODNOWA WSI

900 90095 5 000 5 000

3

Poprawa i utrzymanie estetyki 

sołectwa oraz częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania dróg 

gminnych

900 90095 5 500 5 500

4
Promocja miejscowości 

Pokrzywna
921 92105 3 000 3 000

20 762 0 20 762 0 0 0 0

10 Nowy  Świętów

suma dla  jednostki

suma dla  jednostki

11 Podlesie

12 Pokrzywna

1

Utrzymanie i zagospodarowanie 

terenów sportu, wypoczynku i 

rekreacji 

921 92105

suma dla  jednostki

7 262 7 262
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1

Modernizacja budynku OSP w 

Polskim Świętowie w ramach 

programu Odnowa Wsi

754 75412 20 000 20 000

2

Utrzymanie obiektu stadionu i 

szatni w Polskim Świętowie oraz 

organziacją zawodów sportowych

926 92601 3 000 3 000

3
Zakup wyposażenia świetlicy 

wiejskiej w Polskim Świętowie 
921 92109 3 000 3 000

4
Utrzymanie czystości i zieleni na 

wsi - plac zabaw, tereny zielone
900 90095 720 720

5

Zakup wyposażenia i materiałów 

do szkoły podstawowej, do której 

uczęszczają dzieci z Sołectwa 

Polski Świętów (zadanie 

realizowane wspólnie z 

Sołectwem Markowice i Sucha 

Kamienica)

801 80101 500 500

27 220 0 7 220 0 0 0 20 000

1

Dofinansowanie zakupu opału  

gminnego budynku - szkoły w 

Sławniowicach

801 80101 3 000 3 000

2

Modernizacja terenów 

rekreacyjnej w Sławniowicach 

(zadanie realizowane w ramach 

programu Odnowa Wsi)

921 92109 5 000 5 000

3
Utrzymanie terenów zielonych na 

terenie sołectwa
900 90095 5 000 5 000

4

Wydatki związane z 

funkcjonowaniem świetlicy 

wiejskiej 

921 92109 5 000 5 000

5

Dofinansowanie zakupu sprzętu i 

umundurowania na podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa ppoż 

przez OSP Burgrabice na terenie 

Sławniowic (zadanie realizowane 

wspólnie z Sołectwem 

Burgrabice)

754 75412 3 000 3 000

6
Organizacja imprez 

integracyjnych dla mieszkańców
921 92105 4 834 4 834

7

Realizacja zadań w zakresie 

rozwoju piłki nożnej na terenie 

sołectwa (zadanie realizowane 

wspólnie z sołectwem Burgrabice)

926 92605 500 500

8

Poprawa bezpieczeństwa w 

sołectwie (monitoring, 

oświetlenie)

900 90095 5 000 5 000

31 334 0 24 834 6 500 0 0 0

1
Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP Stary Las
754 75412 5 000 5 000

2

Imprezy kuluralno-integracyjne 

dla mieszkańców, młodzieży i 

dzieci z sołectwa Stary Las

921 92105 1 500 1 500

3
Utrzymanie pomieszczenia 

gospodarczego - Wozownia
921 92109 500 500

13 Polski Świętów

suma dla  jednostki

suma dla  jednostki

14 Sławniowice

15 Stary Las
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4

Utrzymanie oraz zakupy i remonty 

sprzętuy i materiały do 

utrzymania obiektów gminnych

900 90095 5 558 5 558

5

Modernizacji drogi gminnej w 

Starym Lesie w kierunku Lasu 

Lipowskiego do posesji 59 do 64 

w ramach programu Odnowa Wsi

600 60016 26 000 26 000

38 558 0 7 558 5 000 0 0 26 000

1
Czyszczenie rowów przy drogach 

gminnych
600 60016 2 500 2 500

2

Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP Polski Świętów (zadanie 

realizowane wspólnie z 

sołectwem Polski Świętów)

754 75412 1 000 1 000

3
Promocja i integracja sołectwa - 

organizacja dożynek
921 92105 5 000 5 000

4
Utrzymanie porządku i czystości 

na terenie sołectwa
900 90095 1 500 1 500

5

Zakup wyposażenia i materiałów 

do szkoły podstawowej, do której 

uczęszczają dzieci z Sołectwa 

Sucha Kamienica (zadanie 

realizowane wspólnie z 

Sołectwem Markowice i Polski 

Świętów)

801 80101 1 000 1 000

6

Wymiana drzwi w świetlicy 

wiejskiej w Suchej Kamienicy 

(sala duża i drzwi wejściwe) oraz 

zaku ścian do namiotu

921 92109 7 035 7 035

18 035 0 17 035 1 000 0 0 0

1

Zapewnienie gotowości bojowej 

OSP (zadanie realizowane 

wspólnie z sołectwem Nowy 

Świętów)

754 75412 1 500 1 500

2

Utrzymanie zieleni i porządku na 

placu zabaw przy świetlicy 

wiejskiej

900 90095 2 000 2 000

3
Integracja mieszkańców - 

organizacja majówki
921 92105 1 500 1 500

4

Organizacja zabawy i paczek na 

Mikołaja dla dzieci z Wilamowic 

Nyskich

921 92105 1 500 1 500

5

Zadania w zakresie remontów 

dróg gminnych i przepustów w 

ramach programu ODNOWA WSI

600 60016 13 066 13 066

19 566 0 18 066 1 500 0 0 0

626 443 0 323 936 84 721 0 0 217 786

16
Sucha 

Kamienica

suma dla  jednostki

Razem

suma dla  jednostki

suma dla  jednostki

17
Wilamowice 

Nyskie
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Uzasadnienie do budżetu gminy Głuchołazy na 2023 rok 
 

I. Dochody budżetowe w 2023 roku 

 

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na poziomie 125 893 042 zł, z tego 

dochody bieżące w kwocie 108 412 953 zł oraz dochody majątkowe w kwocie  

17 480 089 zł.  

Struktura rodzajowa dochodów budżetowych w 2023 r. kształtuje się w następujący sposób: 

a) dochody własne – 58,03%, 

b) dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji – 21,23 

%, 

c) subwencje – 20,74 %. 

 

1. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 73 056 204 zł 

Ważniejsze źródła dochodów własnych gminy to: 

   udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15 471 702 zł - plan został 

określony na podstawie informacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów w dniu  

17.10.2022 r. W stosunku do projektu budżetu na 2022 rok plan dochodów z tego tytułu 

został zmniejszony o kwotę 557 152 zł, co było spowodowane m.in. wprowadzeniem 

Polskiego Ładu (którym m.in. wprowadzono niższe stawki podatkowe oraz zwiększono 

kwotę wolną od podatku) oraz faktem, iż w 2023 roku dwukrotnie wzrośnie minimalne 

wynagrodzenie, najpierw od stycznia 2023 roku do kwoty 3 490 zł i później od lipca 

2023 roku do kwoty 3 600 zł (w 2022 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 3 010 zł). 

  podatek od nieruchomości – 18 000 000 zł - plan dochodów z tego tytułu został 

urealniony zgodnie z:  

  znaczącą korektą stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku, 

  zakładaną większą ściągalnością podatków w 2023 r., 

  powstaniem w 2022 roku na terenie gminy nowych hal produkcyjnych, sklepów w 

tym również sklepów wielkopowierzchniowych oraz budynków mieszkalnych oraz 

sieci energetycznych, gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych, co dodatkowo 

zwiększy wpływu z podatku od nieruchomości). 

  podatek rolny – 3 060 000 zł – plan został ustalony w oparciu o planowane wykonanie 

2022 r. z korektą związaną ze wzrostem średniej ceny skupu kwintala żyta, 
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  dochody ze sprzedaż mienia komunalnego – 2 200 000 zł – plan dochodów został 

ustalony w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu w 2021 i 2022 roku (wykonanie 

na dzień 31.12.2021 r. – 1 917 919 zł, a na dzień 30.09.2022 r. –  

1 379 014 zł). Ponadto przy planowaniu wysokości wpływów z tego tytułu 

uwzględniono planowaną na 2023 rok sprzedaż: 

  30 działek budowlanych w Głuchołazach (średnia cena tego typu nieruchomości na 

rynku wynosi ok 90 000 zł za działkę),  

  lokali mieszkalnych i użytkowych  

W związku z powyższym w 2023 roku planuje się uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży 

nieruchomości na poziomie 2 200 000 zł. 

  dochody z tytułu dzierżaw, opłaty eksploatacyjnej, użytkowania wieczystego, najmu 

lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości 

gminy oraz innych dochodów z mienia gminy - zaplanowano na poziomie zbliżonym do 

planowanego wykonania w 2022 roku, to jest w kwocie 5 700 000 zł, 

  podatek od środków transportowych – 620 000 zł - plan został ustalony na poziomie 

przewidywanego wykonania tego podatku w 2022 roku z uwzględnieniem korekty 

stawek planowanych na 2023 rok, 

  udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 740 966 zł – plan został ustalony 

na podstawie informacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów,  

  wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 600 000 zł - plan został ustalony 

na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2022 roku,  

  wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października  

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 103 000 zł, 

  wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego – 45 000 zł – plan 

dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 

2022 roku, 

  podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 325 000 zł - plan dochodów z tego źródła 

został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku. 

  wpływy z opłaty skarbowej – 120 000 zł - plan dochodów z tego źródła został ustalony 

na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, 

  opłata za gospodarowanie odpadami – 7 690 917 zł – plan został ustalony z 

uwzględnieniem stawek za odbiór odpadów ustalonych w 2022 roku przez Radę Miejską 

w Głuchołazach, 

  wpływy z usług (m.in. wyżywienie w przedszkolach, wpływy realizowane przez Żłobek 

Miejski, OPS i GOSiR) – 1 873 062 zł – plan został ustalony na poziomie przewidywanego 
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wykonania dochodów z tego źródła w 2022 roku, przy założeniu zwiększenia wpływu z 

najmu obiektów sportowych. 

 

2. Dotacje oraz środki celowe zostały zaplanowane na poziomie 26 720 580 zł, w tym 

dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 215 089 zł 

 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz realizację zadań własnych w kwocie 11 577 284 zł, na 

którą złożyły się m.in. dotacje i dofinansowania na: 

  zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 329 852 zł, 

  prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 4 791 zł, 

  zadania z zakresu obrony narodowej – kwota 1 200 zł, 

  zadania z zakresu pomocy społecznej - kwota 2 966 741 zł, 

  zadania z zakresu pomocy rodzinie – kwota 7 529 700 zł (w 2021 rok pierwotna 

kwota dochodów z tego tytułu wynosiła 26 431 000 zł, a w 2022 roku – 14 904 000 

zł – wpływ na taki stan rzeczy miało przejęcie obsługi programu 500+ przez ZUS), 

  środki na realizację bezpłatnej komunikacji na terenie Gminy Głuchołazy – kwota  

382 446 zł. 

  realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 745 000 zł. 

Plan dotacji został ustalony na podstawie: 

  pismo nr FB.I.3119.15.2022..JF z dnia 24 października 2022 r. Wojewody Opolskiego, 

  pismo nr DOP-3113-3.2022 z dnia 20 października 2022 r. Krajowego Biura 

Wyborczego Delegatura w Opolu Wojewódzkiego  

Plan dotacji na zadania zlecone oraz wydatki związane z realizacją tych zadań zostały 

przedstawione w załączniku nr 4 do budżetu. 

Ponadto Gmina Głuchołazy pozyskała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w związku 

z realizacją zadań bieżących, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy 

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych na 

realizację zadań bieżących w wysokości 8 521 zł, 

b) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 15 215 089 zł, na którą złożyły się m.in.: 

1) kwota 630 000 zł – dotacja na realizację zadania pn.: „Realizacja PONE poprzez 

stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania 

wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących własność 

Gminy Głuchołazy”; 
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2) kwota 4 750 000 zł dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa drogi ul. 

Królowej Jadwigi  i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Głuchołazach” ze środków 

Programu Inwestycji Strategicznych, 

3) kwota 1 500 000 zł dotacja na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w 

miejscowości Jarnołtówek” ze środków Funduszu Rozwoju Dróg, 

4) kwota 600 000 zł dotacja na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w 

miejscowości Biskupów” ze środków Funduszu Rozwoju Dróg, 

5) kwota 500 000 zł dotacja na realizację zadania pn. „Budowa drogi Bodzanów III” ze 

środków Funduszu Rozwoju Dróg, 

6) kwota 1 174 781 zł dotacja na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg w ramach 

Funduszu Rozwoju Dróg” ze środków Funduszu Rozwoju Dróg, 

7) kwota 1 960 000 zł dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa wodociągu i 

kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie 

Głuchołazy” ze środków Programu Inwestycji Strategicznych, 

8) kwota 191 943 zł – dotacja na realizację zadnia pn.:  „Wspólne wykorzystanie 

systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach 

przygranicznych” ze środków programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska,  

9) kwota 1 648 400 zł dotacja na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej - etap I” ze środków Krajowego Planu Odbudowy, 

10) kwota 310 000 zł dotacja na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska 

wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3  w Głuchołazach” z dotacji z 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zaplanowana na poziomie 26 116 258 zł, 

z tego: 

  część oświatowa – 19 397 806 zł, 

  część wyrównawcza – 6 585 073 zł, 

  część równoważąca – 133 379 zł, 

Plan subwencji został określony na podstawie informacji udostępnionej przez Ministerstwo 

Finansów w dniu 17.10.2022 r. 

W stosunku do projektu budżetu na 2022 r.  plan subwencji zwiększył się o kwotę 1 370 088 zł, 

na który złożyły się: 

  kwota 292 529 zł – wzrost części oświatowej, 

  kwota 1 044 237 zł – wzrost części wyrównawczej, 

  kwota 33 322 zł – spadek części równoważącej, 
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Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok został przedstawiony w załączniku nr 

1 do uchwały budżetowej. 

 

II. Wydatki budżetowe w 2023 roku 

 

Wydatki budżetowe na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 137 870 072 zł, z tego wydatki 

majątkowe stanowią 29 759 722 zł. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych przewidzianych do 

realizacji w 2023 roku został zamieszczony w załącznikach nr 6 i nr 7. 

Struktura zaplanowanych wydatków budżetowych na 2023 rok przedstawia się następująco: 

lp. wyszczególnienie plan 

1 2 3 

Wydatki ogółem, z tego: 137 870 072 

1. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 29 759 722 

2. Wydatki bieżące, z tego: 108 110 350 

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 180 717 

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 135 782 

c) wydatki na obsługę długu 1 600 000 

d) dotacje na zadania bieżące 12 360 411 

  
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 

budżetowych 43 833 439 

 

Struktura wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 

przedstawia się następująco: 

 

 

 

kwota struktura 
wydatków nazwa działu klasyfikacji budżetowej 

(w zł) (w %)  

Transport i łączność 19 863 923 14,41% 
Leśnictwo 102 000 0,07% 
Turystyka 197 050 0,14% 
Gospodarka mieszkaniowa 6 370 000 4,62% 
Administracja publiczna 11 422 564 8,29% 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 814 592 1,32% 
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Obsługa długu publicznego 1 600 000 1,16% 
Różne rozliczenia 1 020 000 0,74% 
Oświata i wychowanie 35 148 018 25,49% 
Pomoc społeczna  9 213 022 6,68% 
Ochrona zdrowia 600 000 0,44% 
Rodzina 10 029 562 7,27% 
Edukacyjna opieka wychowawcza 237 697 0,17% 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 295 052 20,52% 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 341 740 2,42% 
Kultura fizyczna 4 227 460 3,07% 
Pozostałe działy 4 387 391 3,18% 

Razem 137 870 072 100,00% 
 

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działalności Gminy 

Głuchołazy. W okresie ostatniego roku struktura wydatków nie uległa zasadniczej zmianie, 

podobnie jak w latach poprzednich największy udział w wydatkach budżetowych stanowią 

wydatki na realizację zadań oświatowych - 25,49%, wydatki na gospodarkę komunalną i 

ochronę środowiska – 20,52 % (głównie w związku z przystąpieniem w 2022 roku Gminy 

Głuchołazy do realizacji sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych) oraz 

wydatki na transport i łączność – 14,41%. 

Kolejne ważne grupy wydatków stanowią: 

  wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinie – 13,95%, 

  wydatki na utrzymanie administracji publicznej – 8,29%, 

  wydatki na gospodarkę mieszkaniową – 4,62%, 

  wydatki na kulturę fizyczną – 3,07%, 

  wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 2,42%, 

  wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,32%, 

  wydatki na obsługę długu – 1,16%. 

Zmiany w strukturze wydatków w danym roku budżetowym w stosunku do lat poprzednich 

związane są głównie z realizacją inwestycji, szczególnie drogowych na terenie gminy oraz 

przejęcia w 2022 roku obsługi programu 500+ przez ZUS. 

Szczegółowe wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się 

następująco: 

 

1. Transport i łączność - kwota  19 863 923 zł, w tym: 

1) wydatki w kwocie 17 426 266 zł, przeznaczone na realizację następujących inwestycji: 

  Budowa, odbudowa  i modernizacja mostów  i przepustów, 

  Budowa chodników na terenie gminy, 

  Budowa drogi Bodzanów III, 
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  Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi  i ul. Kazimierza Jagiellończyka w 

Głuchołazach, 

  Budowa drogi gminnej w Biskupowie, 

  Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnołtówek 

  Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Stary Las 

  Modernizacja dróg w ramach Funduszu Rozwoju Dróg, 

  Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach (Przebudowa drogi w Głuchołazach 

prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice), 

  Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach, 

  Budowa parkingu w Głuchołazach i Jarnołtówku, 

  Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej, 

  Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Karłowicza i Chopina oraz budowa 

miasteczka ruchu drogowego przy PSP nr 3 w Głuchołazach, 

  Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kościuszki oraz budowa miasteczka 

ruchu drogowego przy PSP nr 2 w Głuchołazach, 

  Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do sektorów ogrodowych 

usytuowanych na terenie miasta Głuchołazy. 

2) wydatki bieżące w kwocie 2 357 657 zł, przeznaczone m.in. na:  

a) modernizacja i naprawa dróg i chodników - kwota 480 000 zł, 

b) zakup materiałów na bieżące utrzymaniem dróg, chodników w kwocie  

100 000 zł, 

c) utrzymanie dróg, czyszczenie kanalizacji burzowej, malowanie znaków 

poziomych - kwota 300 000 zł, 

d) zapewnienie bezpłatnej komunikacji na terenie gminy – kwota 1 480 000  zł, 

e) realizację zadań w ramach funduszu soleckiego przez sołectwa Gminy 

Głuchołazy – 51 567 zł. 

 

2. Turystyka - kwota  197 050 zł, w tym: 

1) wydatki majątkowe w kwocie 158 450 zł, przeznaczone na realizację następujących 

inwestycji: 

a) „Badania i koncepcja udostępnienia dla ruchu turystycznego Sztolni Trzech Króli w 

Głuchołazach”, 

b)  „Dokumentacja projektowa -ścieżka rowerowa w Charbielinie”, 

c) „Adaptacja groty nad Białką do ruchu pieszych”. 

2) wydatki bieżące w kwocie  38 600 zł, przeznaczone m.in. na:  

a) funkcjonowanie ośrodka informacji turystycznej - kwota 22 000 zł, 
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b) upowszechnianie turystyki - kwota 16 100 zł. 

 

3. Gospodarka mieszkaniowa - kwota 5 210 000 zł, w tym m.in.: 

a) wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (m.in. wyceny, 

odszkodowania, koszty dokumentacji, notarialne, itp.) oraz przygotowanie wycen do 

pobierania opłat m.in. renty planistycznej, opłaty adiacenckiej itp. - kwota 170 000 zł. 

b) wydatki na utrzymanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości - kwota  

5 600 000 zł (remonty, opłaty za media oraz opłaty za zarząd), 

c) środki przeznaczone na odnowienie elewacji na budynkach komunalnych i 

wspólnotowych - kwota 100 000 zł, w tym na program dopłat do remontów elewacji 

prowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, 

d) wydatki inwestycyjne w kwocie 500 000 zł przeznaczone na realizację następujących 

zadań: 

  „Nabycie nieruchomości”, 

  „Modernizacja pustostanów na mieszkania”. 

Ponadto w budżecie gminy na 2023 rok (dział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego  

i klimatu) ujęto wydatki związane ze zmianą sposobu ogrzewania w mieszkaniach gminnych 

z węglowego na gazowe (zadanie pn. „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt 

do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głuchołazy”). 

 

4. Administracja Publiczna - kwota 11 422 564 zł, w tym m.in.: 

a) wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej - kwota 329 852 zł - 

środki w całości pochodzą z dotacji,  

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Głuchołazach - kwota  

444 700 zł, 

c) utrzymanie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach - kwota 10 002 812 zł, 

d) dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału 

Komunikacji w Głuchołazach – 7 200 zł, 

e) składki członkowskie w Związku Gmin Śląska Opolskiego, w Stowarzyszeniu - Lokalna 

Grupa Działania pn. Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Stowarzyszeniu Subregion Południowy 

oraz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej  - kwota 48 000 zł, 

f) wydatki związanie z promocją gminy – 290 000 zł, 

g) wydatki inwestycyjne na modernizację Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w kwocie 

300 000 zł. 
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5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 1 814 592 zł, w tym 

m.in.: 

a) wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP – 510 694 zł, 

b) wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Głuchołazach – 805 909 zł, 

c) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:  

  „Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania 

bezpieczeństwem w regionach przygranicznych”,  

  „Modernizacja remizy strażackiej w Markowicach w ramach programu Odnowa 

Wsi”, 

  „Modernizacja budynku OSP w Polskim Świętowie w ramach programu Odnowa 

Wsi”, 

  „Zakup samochodu bojowego na potrzeby OSP Charbielin”. 

d) wydatki na realizację zadań w ramach funduszu soleckiego przez sołectwa Gminy 

Głuchołazy – 69 070 zł. 

 

6. Oświata i wychowanie (kwota 35 148 018 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza 

(kwota 237 697 zł), w tym: 
 

Wydatki na oświatę i wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu (działy 801 i 854) stanowią 

łącznie 26,45% wydatków budżetowych ogółem. 

Struktura rodzajowa wydatków budżetowych oświaty przedstawia się następująco: 

1) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 21 414 381 zł,  

2) dotacje z budżetu dla podmiotów prowadzących publiczne szkół podstawowych wraz z 

oddziałami przedszkolnymi, niepubliczne przedszkole: 

lp. 
nazwa jednostki 

otrzymującej 
dotacje 

przedmiot dotacji dział rozdział kwota 
dotacji 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Burgrabicach  

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 873 488 

1.1 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Burgrabice 

prowadzenie Oddziału 
przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej                              w 
Burgrabicach  

dz. 801 - Oświata                                 
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

184 620 

1.2 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Jarnołtówek 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Jarnołtówku 

dz. 801 - Oświata                                    
i wychowanie 

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 1 155 132 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3B4DB359-DA26-4534-8B14-ABB3F608C11F. Projekt Strona 9



prowadzenie Oddziału 
przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej                               
w Jarnołtówku 

rozdz. 80103 - 
Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

333 040 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Starym 
Lesie  

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 780 452 

1.3 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Stary Las prowadzenie Oddziału 

przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej w Starym Lesie  

dz. 801 - Oświata                                       
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

249 780 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Polskim Świętowie 

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 706 143 

1.4 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Markowice, 
Polski Świętów, 
Sucha Kamienica 

prowadzenie Oddziału 
przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej w  Polskim 
Świętowie 

dz. 801 - Oświata                                   
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

309 965 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Sławniowicach  

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 526 924 

1.5 

Stowarzyszenie 
Rozwoju i 
Edukacji Nasza 
Szkoła   w 
Sławniowicach 

prowadzenie Oddziału 
przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej                                            
w Sławniowicach 

dz. 801 - Oświata                                    
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

137 496 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Charbielinie 

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 520 362 

1.6 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne 
„Uśmiech 
Dziecka”                      
w Charbielinie 

prowadzenie Oddziału 
przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej                                                  
w Charbielinie 

dz. 801 - Oświata                                   
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

271 500 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Biskupowie 

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 596 424 

1.7 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły             
w Biskupowie 

prowadzenie Oddziału 
przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej                                               
w Biskupowie 

dz. 801 - Oświata                                  
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

271 500 

prowadzenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Gierałcicach 

rozdz. 80101 - Szkoły 
podstawowe 730 484 

1.8 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne 
Przyjazna Szkoła 
w Gierałcicach 

prowadzenie Oddziału 
przedszkolnego  przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej                                  
w Gierałcicach 

dz. 801 - Oświata                                   
i wychowanie rozdz. 80103 - 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

253 400 
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1.9 

Przedszkole 
Niepubliczne 
"PUCHATEK"           
w Głuchołazach 
Brygida Nowak 

dotacja na prowadzenie 
niepublicznego przedszkola 

dz. 801 - Oświata                                    
i wychowanie 

rozdz. 80104 - 
Przedszkola 470 580 

Razem dotacje na realizację zadań oświatowych 8 371 290 

 

3) wydatki inwestycyjne – kwota 2 820 637 zł – zadania pn.: 

  „Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz Żłobka 

Miejskiego”, 

  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”, 

  „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku nr 106 w miejscowości Jarnołtówek”, 

  „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Starym Lesie”, 

  „Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w 

Głuchołazach”; 

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 582 101 zł, 

W przypadku placówek oświatowych od kilku lat daje się zaobserwować bardzo niekorzystną 

tendencję, polegającą na utrzymywaniu się wysokiego poziomu udziału wynagrodzeń wraz 

pochodnymi w wydatkach bieżących. Oznacza to, że placówki oświatowe mają bardzo wysoki 

poziom wydatków sztywnych, które trudno jest ograniczyć (tym bardziej, że ich poziom jest 

regulowany ustawowo - Karta Nauczyciela). 

Ważniejsze wydatki bieżące na realizację m.in. następujących zadań oświatowych przedstawiają 

się następująco:  

a. szkoły podstawowe – kwota 22 139 956 zł, 

b. oddziały przedszkolne – kwota 3 886 423 zł, 

c. przedszkola – kwota 6 892 585 zł,  

d. stołówki szkolne – kwota 231 757 zł, 

e. świetlice szkolne – kwota 709 597 zł, 

f. pomoc materialna dla uczniów - kwota 234 144 zł, 

g. dowożenie dzieci do szkół - kwota 270 000 zł, 

h. doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 99 700 zł. 

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zamieszczono szczegółowy wykaz dotacji dla 

podmiotów prowadzących publiczne i niepubliczne placówki oświatowe.  

 

7.  Ochrona Zdrowia - kwota 600 000 zł, - środki przeznaczone na realizacje zadań 

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Zadania w ramach tego programu, w przeważającej mierze realizowane są 
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poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla organizacji pożytku publicznego 

profesjonalnie zajmujących się problematyką osób uzależnionych i ich rodzin, 

 

8. Pomoc społeczna - kwota 9 213 022 zł, w tym: 

Wydatki w dziale pomoc społeczna przeznaczone są na: 

  wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczeniu przez 

niego usług opiekuńczych - kwota 2 353 188 zł, 

  składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej - kwota 70 000 zł, 

  dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na prowadzenie działalności 

w zakresie pomocy społecznej - kwota 66 000 zł (50 000 zł - udzielanie świadczeń 

zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym; 16 000 zł - dożywianie oraz 

pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, 

dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej), 

  domy pomocy społecznej – kwota 2 044 000 zł, 

  zasiłki i pomoc w naturze - kwota 1 580 000 zł, 

  zasiłki stałe – kwota 994 000 zł, 

  wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 380 000 zł, 

  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 1 138 058 zł, 

  realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – kwota  

180 000  zł, 

  działalność Dziennego Domu Pobytu w Głuchołazach – 247 576 zł, 

  funkcjonowanie mieszkań chronionych – 144 200 zł. 

  realizacja zadań inwestycyjnych: „Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny 

Dom "SENIOR+" oraz „Wykonanie wentylacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Głuchołazach”. 

 

9. Rodzina - kwota 10 029 562 zł, w tym: 

Wydatki w dziale Rodzina przeznaczone są na: 

  świadczenia wychowawcze – kwota 26 000 zł,  

  świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 672 556 zł,  

  wspieranie rodziny – 83 657 zł,  

  wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego - kwota 1 715 849 zł, 

  rodziny zastępcze – 168 000 zł, 
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  działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 250 000 zł, 

  składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia  

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 113 300 zł. 

 

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 28 295 052 zł, w tym: 

a) wydatki inwestycyjne w kwocie 6 076 060 zł, w tym: 

  „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” 

   „Strefa zacienienia miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców głuchołaskiej 

starówki”, 

  „Budowa placu zabaw w Charbielninie”, 

  „Modernizacja Parku Zdrojowego”, 

  „Modernizacja odwodnienia terenów poza drogami na terenie Gminy Głuchołazy”, 

  „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów 

grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy Głuchołazy”, 

  „Obchody 800-lecia Głuchołaz”, 

  „Modernizacja placu rekreacyjnego w Biskupowie”, 

  „Modernizacja placów zabaw”, 

  „Budżet obywatelski”, 

  „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głuchołazy”, 

  „Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach”, 

  „Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku”, 

  „Modernizacja terenu nad Białką”, 

  „Zagospodarowanie działki nr 361/5 w Nowym Lesie w ramach programu Odnowa Wsi”, 

b) gospodarka ściekowa i ochron wód – kwota 820 000 zł planowana dopłata do cen wody i 

odbioru ścieków komunalnych, 

c) gospodarka odpadami – kwota 7 690 917 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie systemu 

gospodarki odpadami na terenie gminy Głuchołazy, 

d) oczyszczanie miasta - kwota 500 000 zł – letnie i zimowe oczyszczanie ulic i chodników, 

e) dofinansowanie funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy w kwocie  

80 000 zł, 

f) utrzymanie zieleni w gminie – kwota 415 752 zł – przeznaczona na zabiegi pielęgnacyjne na 

zieleni na terenie gminy, 
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g) oświetlenie ulic, placów dróg - kwota 1 530 000 zł – przeznaczona na zakup energii 

elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego, 

h) pozostała działalność - kwota 11 717 263 zł środki m.in. na pozostałe zadania w zakresie 

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zakup wody na cele ogólnospołeczne, 

konserwację zegara na wieży, okresowe przeglądy placów zabaw oraz środki na zakup 

węgla, który następnie będzie sprzedawany mieszkańcom gminy, 

i) realizację zadań w ramach funduszu soleckiego przez sołectwa Gminy Głuchołazy –  

152 449 zł. 

 

11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 3 341 740 zł, w tym: 

a) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głuchołazach w kwocie 1 210 000 zł, 

b) dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach – 1 430 000 

zł, 

c) dotacja celowa dla Centrum kultury w Głuchołazach w kwocie 20 000 zł na realizację 

programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz programu „Gmina Głuchołazy 

przyjazna dla Seniora”. 

d) środki w kwocie 200 000 zł - przeznaczone na organizację festiwalu „Kropka”, 

e) środki w kwocie 50 000 zł na organizację imprez w muszli leśnej, 

f) dotacja w kwocie 20 000 zł - na organizację festiwali, 

g) środki w kwocie 775 260 zł na realizację zadań inwestycyjnych: 

  Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie, 

  Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicach wiejskich w Jarnołtówku i 

Wilamowicach Nyskich, 

h) realizację zadań w ramach funduszu soleckiego zgłoszone we wnioskach przez sołectwa 

Gminy Głuchołazy – 216 067 zł, 

 

12. Kultura fizyczna i sport - kwota 4 227 460 zł, w tym: 

a) wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach w kwocie 2 910 360 zł, 

przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz utrzymanie obiektów sportowych pod jego 

zarządem,  

b) wydatki Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, w tym m.in. :  

  dotacja w kwocie 475 500 na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 

zleconej stowarzyszeniom (w tym 17 500 zł w ramach funduszu sołeckiego), 

  środki związane z organizowaniem imprez sportowych przez gminę, 

  realizację zadań w ramach funduszu soleckiego przez sołectwa Gminy Głuchołazy –  

28 100 zł, 
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  wydatki inwestycyjne w kwocie 645 000 zł przeznaczone na realizację zadań pn.: 

  „Budowa wiaty przy Skate Parku w Głuchołazach”, 

  „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3  w 

Głuchołazach”. 

 

III. Wynik Finansowy, przychody i rozchody budżetowe 

 

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 125 893 042 zł, wydatki w 

kwocie 137 870 072 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 11 977 030 zł.   

W budżecie gminy zostało zaplanowane zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego, 

związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 10 781 919 zł oraz zaplanowano spłatę 

kredytów bankowych w kwocie 4 029 773 zł. W planie przychodów budżetowych na 2023 

uwzględniono ponadto: 

  wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 

kwocie 3 624 884 zł,  

  przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 1 600 000 zł. 

Planowane przychody budżetowe oraz rozchody zostały omówione w załączniku nr 3.  

 

IV. Fundusz sołecki w 2023 roku 
 

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy na podstawie uchwały Nr XL/424/14 

Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia 

w budżecie Gminy Głuchołazy środków stanowiących fundusz sołecki. Kwoty funduszu 

sołeckiego w 2023 roku dla poszczególnych sołectw ustalono w następujących wysokościach: 

Lp. Miejscowość 

Kwota wydatków w 
ramach funduszu 

sołeckiego wynikająca ze 
złożonych wniosków 

1 Biskupów 44 107  
2 Bodzanów 79 651  
3 Burgrabice 39 849  
4 Charbielin 46 977  
5 Gierałcice 48 221  
6 Jarnołtówek 44 059  
7 Konradów 53 675  
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8 Markowice 18 226  
9 Nowy Las 30 186  

10 Nowy Świętów 48 891  
11 Podlesie 17 126  
12 Pokrzywna 20 762  
13 Polski Świętów 27 220  
14 Sławniowice 31 334  
15 Stary Las 38 558  
16 Sucha Kamienica 18 035  
17 Wilamowice Nyskie 19 566  

SUMA 626 443  
 

Wszystkie sołectwa w terminie do dnia 30 września 2022 roku złożyły Burmistrzowi Głuchołaz 

wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wszystkie złożone wnioski zostały 

uwzględnione w budżecie gminy na 2023 rok. Szczegółowy wykaz zdań wraz z kwotami na nie 

przeznaczonymi zamieszczone zostały w załączniku nr 9 do uchwały.  
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Komisja Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego
1.

Współfinansowanie z Komisariatem Policji w Głuchołazach zakupu pojazdu terenowego lub radiowozu 

z napędem na 4 koła ułatwiającego dojazd do miejsc trudno dostępnych na terenie sołectw 

Jarnołtówek, Pokrzywna, Podlesie

nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

Sołtys Wsi Burgrabice Joanna Cokot 2. Zakup i montaż dwóch nowych wiat przystankowych w miejscowości Burgrabice Zaplanowano ogólne zadanie - Modernizacja wiat przystankowych

Mieszkańcy ul. Kolonia Kaszubska w 

Konradowie, Radny Bogusław Kanarski
3. Modernizacja drogi gminnej nr 547 ul. Kolonia Kaszubska w Konradowie nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

Magdalena Karpiel 4. Przyłączenie do gminnej sieci wodnej części Bodzanowa - od strony Wilamowic
Zadanie w trakcie realizacji - Inwestycja spółki Wodociągi przy dokapitalizowaniu ze strony Gminy 

Głuchołazy

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, 

Wodnej i Ochrony Środowiska
5. Zwiększenie środków finansowych na realizację zadań programu Odnowa Wsi 150 nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

6. Remont chodnika wzdłuż drogi ul. Kolejowej w Głuchołazach 

W budżecie zaplanowano ogólną kwotę na budowę/modernizację chodników na terenie gminy, w 

tym dotacje dla Powiatu Nyskiego. Uszczegółowienie zakresu budowy chodników nastąpi w II kw 

2023 roku.

7. Oświetlenie drogi gminnej nr 164 – od ul. Wrocławskiej do budynku dworca kolejowego Nie uwzględniono - droga nie jest gminna, droga jest własnością PKP

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Chrobry Basket Głuchołazy
8. Wymiana nawierzchni na hali GOSiR w Głuchołazach na parkiet drewniany

w 2023 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do MSiT z terminem realizacji w 2024 

roku

9. Zamontowanie zewnętrznych rolet – pierwsze piętro budynku PSP 2
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

10. Remont dachu w budynku szkoły w Sławniowicach nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

11. Remont elewacji budynku szkoły w Biskupowie nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

12. Remont chodnika i wymiana oświetlenia prowadzącego do szkoły w Gierałcicach nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

13. Budowa ogrodzenia boiska szkolnego szkoły w Charbielinie nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

Sołtys Wsi Stary Las Andrzej Merta 14. Utwardzenie asfaltem nawierzchni drogi gminnej dz. nr 818 w Starym Lesie nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

15. Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu sali widowiskowo-sportowej w Jarnołtówku
Złożono wniosek o dofinansowanie do Powiatu Nyskiego, zadanie planowane do realizacji pod 

warunkiem pozyskania dofinansowania

16. Montaż pompy ciepła do ogrzewania sali widowiskowo- sportowej w Jarnołtówku Uwzględniono 

Mieszkańcy części Bodzanowa – od strony 

Wilamowic
17. Przyłączenie do gminnej sieci wodnej i kanalizacyjnej części Bodzanowa - od strony Wilamowic

Zadanie w trakcie realizacji - Inwestycja spółki Wodociągi przy dokapitalizowaniu ze strony Gminy 

Głuchołazy

18. Utwardzenie asfaltem drogi dojazdowej do nieruchomości nr 1-36 w Nowym Świętowie nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

19. Utwardzenie asfaltem drogi dojazdowej do nieruchomości nr 9c w Nowym Świętowie nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

Małgorzata Kuziel w imieniu mieszkańców  ul. 

Opolskiej i ul. Gen. Maczka
20.

Wybudowanie nowej drogi przy ul. Gen. Maczka z nawierzchnią utwardzoną oraz towarzyszącą 

infrastrukturą drogową
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

Sołtys Wsi Nowy Świętów Janina 

Świetlikowska
21. Przebudowa drogi dojazdowej na górny cmentarz w Nowym Świętowie nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

Sołtys Wsi Jarnołtówka Karina Milc 22. Oświetlenie sali widowiskowo-sportowej w Jarnołtówku oraz budowa ścianki wspinaczkowej 20 nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

JUVENIA Głuchołazy
23.

Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Głuchołazy – 

lekkoatletyka
10 Uwzględniono 

24.
Wymiana grzejników i rur centralnego ogrzewania na parterze i w części piwnicznej w Publicznym 

Przedszkolu Nr 1 im. „Bajka” w Głuchołazach

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

25. Osuszenie i remont zawilgoconej piwnicy w której znajdują się magazyny i szatnia pracowników 
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

Marcin Żukowski 26.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej / wyłożenie płytami betonowymi wraz z utworzeniem rowów 

melioracyjnych na odcinku od zjazdu z drogi asfaltowej powiatowej (Konradów-Jarnołtówek) do posesji 

nr 45

nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

27. Zakup pieca akumulacyjnego DIMPLEX – 1 sztuka 4

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

28. Zakup grzejników elektrycznych – 3 sztuki 1

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

Gabriela Gąsiorek Dyrektor Publicznego 

Przedszkola Nr 1 im. „Bajka” w Głuchołazach 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym 

Świętowie

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK 

Grzegorz Kozłowski, DOMEX Zarządzanie 

nieruchomościami Ewelina Miazga 

Komisja Oświaty i Kultury

Sołtys Wsi Jarnołtówek Karina Milc

Maria Kuryło
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29.
Przystosowanie i wyposażenie pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Niezapominajka w 

Głuchołazach na gabinet dla specjalistów: psychologa, pedagoga oraz pedagoga specjalnego

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

30. Elewacja na budynku przedszkola 
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

31. Instalacja centralnego ogrzewania w przedszkolu
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

32. Wymiana i doposażenie części sprzętu w ogrodzie przedszkola
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

33.
W budynku szkolnym nr 65 wymiana podłogi w sali nr 4 na parterze oraz wymiana kafli podłogowych w 

toaletach na piętrze

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

34. W budynku przedszkolnym nr 71 docieplenie ścian budynku i nałożenie tynku 
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

35. W budynku przedszkolnym nr 71 remont instalacji centralnego ogrzewania 
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

36. W budynku przedszkolnym nr 71 montaż drzwi przeciwpożarowych od wejścia do piwnicy – kotłowni 
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

37.
W budynku przedszkolnym nr 71 dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, oświetlenie ewakuacyjne

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

38. Utwardzenie drogi przebiegającej przez teren szkoły nawierzchnią bitumiczną
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

39. Nowe chodniki do budynku szkolnego nr 65 i budynku przedszkolnego nr 71
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

40. W budynku szkolnym wymiana pieców węglowych na inne źródła energii
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczo-

Rehabilitacyjne w Głuchołazach
41.

Realizacja prowadzenia działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pokrycie kosztów 

zużycia materiałów i energii
6 Uwzględniono

42. Zamontowanie spowalniaczy ruchu - droga Charbielin – Jarnołtówek, okolice posesji nr 78 Uwzględniono 

43. Zabezpieczenie środków finansowych na naprawę chodnika i schodów przy Ośrodku Banderoza

W budżecie zaplanowano ogólną kwotę na budowę/modernizację chodników na terenie gminy, w 

tym dotacje dla Powiatu Nyskiego. Uszczegółowienie zakresu budowy chodników nastąpi w II kw 

2023 roku.

44. Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Miejskim
W latach 2023-2026 zaplanowano kontynuację modernizacji/rozbudowy Cmentarza Komunalnego. 

Budowa kolumbarium została zaplanowana w latach 2024-2025

45.
Rozbudowa Kaplicy Cmentarnej - przedłużenie zadaszenia od strony wejścia, poprawienie – 

wyrównanie płyty przed budynkiem Kaplicy

W latach 2023-2026 zaplanowano kontynuację modernizacji/rozbudowy Cmentarza Komunalnego, 

w tym modernizację kaplicy cmentarnej

46. Postawienie koszy na odpady komunalne na ulicy Grunwaldzkiej i Wrocławskiej Nie jest to zadanie do budżetu gminy

47.
Poszerzenie pasa ruchu ul. Słowackiego w związku z utrudnieniami komunikacyjnymi zwłaszcza 

dojazdu do PSP nr 3

Uwzględniono. W 2023 zaplanowano środki na dokumentację projektową celem złożenia wniosku 

do RFD na przebudowę ul. Słowackiego w 2024 roku.

48.
Położenie nowej nawierzchni na drodze wyjazdowej od „Biedronki” w kierunku ul. Kraszewskiego 

/Osiedle Koszyka/

W 2022 roku złożono wniosek o dofinansowanie do RFD. Zadanie będzie realizowane przy 

założeniu pozyskania dofinansowania.

49. Zabezpieczenie środków finansowych 6000 zł na ponadnormatywne patrole policji 6 nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

50. Zakup 4 szt. radiostacji przenośnych dla OSP Jarnołtówek 12

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

51. Zakup i montaż dwóch bram garażowych w garażach OSP Jarnołtówek 40 nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

52. Zakup 4 szt. ubrań bojowych typu Nomex dla OSP Jarnołtówek 14

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jarnołtówku

Beata Widziszowska Dyrektor Publicznego 

Przedszkola Nr 2 im. Niezapominajka w 

Głuchołazach

Tomasz Jurek Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Nowym Świętowie

Komisja Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego
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53.
Rewitalizacja terenu przy zabytkowym Pałacu w Nowym Świętowie poprzez wykonanie ścieżek i 

klombów z roślinami i kwiatami na tym terenie
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

54.
Remont generalny klatki schodowej w Pałacyku w Nowym Świętowie, który zagraża bezpieczeństwu 

zamieszkujących tam mieszkańcom

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na utrzymanie, w tym remonty, gminnego zasobu 

komunalnego.

55.
Wykonanie dywaniku asfaltowego na drodze szutrowej gminnej położonej na działkach nr 164/8 oraz 

164/17 w Nowym Świętowie - droga stanowi jedyny dojazd do kilkunastu posesji
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

56.
Wykonanie dywaniku asfaltowego na drodze szutrowej gminnej położonej na działkach nr 425 oraz 

151/2w Nowym Świętowie - droga stanowi jedyny dojazd do kilkunastu posesji
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

57.
Wykonanie dywaniku asfaltowego na drodze szutrowej gminnej położonej na działkach nr 424 w 

Nowym Świętowie - droga stanowi jedyny dojazd do kilkudziesięciu posesji w miejscowości
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

58.

Wykonanie mostku dojazdowego do posesji, których właściciele mają dojazd przez ciek wodny. 

Mostek powinien być wykonany z działki nr 423/3 na działkę nr 424 w pobliżu domów numer 5,6 oraz 

7. Mieszkańcy kilku nieruchomości mają jedyny dojazd przejeżdżając przez rzeczkę

nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

59. Docieplenie nowego dachu na  Przedszkolu w Nowym Świętowie
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

60. Wykonanie nowej elewacji na Przedszkolu w Nowym Świętowie
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

61. Zakup dwóch pieców do ogrzewania remizy OSP w Nowym Świętowie

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

62.
Wykonanie dywaniku asfaltowego na drodze szutrowej gminnej położonej na działce 848/7 oraz 

848/99 w miejscowości Rudawa - Bodzanów
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

63.
Wykonanie zadaszenia przy kaplicy cmentarnej, poprawienie – wyrównanie płyty przed budynkiem 

Kaplicy

W latach 2023-2026 zaplanowano kontynuację modernizacji/rozbudowy Cmentarza Komunalnego, 

w tym modernizację kaplicy cmentarnej

64. Wykorytowanie i utwardzenie drogi transportu rolnego Nowy Las – Bodzanów nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

65. Opracowanie dokumentacji remontu drogi 396 i 336 w Burgrabicach
Uwzględniono. W 2023 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej celem złożenia 

wniosku o dofinansowanie budowy w 2024 roku.

66. Budowa dalszej części chodnika przy drodze powiatowej w Burgrabicach obok parku

W budżecie zaplanowano ogólną kwotę na budowę/modernizację chodników na terenie gminy, w 

tym dotacje dla Powiatu Nyskiego. Uszczegółowienie zakresu budowy chodników nastąpi w II kw 

2023 roku.

67.
Dokończenie wykonania nawierzchni na odcinku drogi gminnej w miejscowości Jarnołtówek 506/2 

obok boiska sportowego

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

68. Doświetlenie LED na drodze transportu rolnego Biskupów – Burgrabice na terenie sołectwa Biskupów
Nie uwzględniono – zadanie może być wykonane w ramach funduszu sołeckiego (analogicznie jak 

dotychczas w innych sołectwach)

Dariusz Gruner 69.
Zamontowanie spowalniaczy ruchu na drodze Charbielin-Jarnołtówek pomiędzy domami o nr 78d i 78c 

oraz pomiędzy domami o nr 74 i 75
Uwzględniono

Głuchołaski Klub Miłośników Dawnej 

Motoryzacji „Weteran Głuchołazy”
70. Dofinansowanie XXII zlotu Miłośników Dawnej Motoryzacji 5 Uwzględniono

71.
Zabezpieczenie środków na wykonanie nawierzchni parkietowej w hali GOSiR, inwestycja może 

uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

w 2023 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do MSiT z terminem realizacji w 2024 

roku

 Komisja Rewizyjna

Komisja Oświaty i Kultury
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72. Zabezpieczenie środków finansowych na podwyżki płac dla pracowników OPS Uwzględniono

73. Zabezpieczenie środków finansowych na remont korytarza budynku biblioteki w Gierałcicach
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na utrzymanie, w tym remonty, gminnego zasobu 

komunalnego.

Radny Bogusław Kanarski w imieniu 

mieszkańców Konradowa
74. Powstanie przedszkola w budynku świetlicy wiejskiej w Konradowie

Przedszkole w Konradowie jest zawieszone a nie zlikwidowane. Ponowne uruchomienie będzie 

analizowane w przypadku deklaracji rodziców gwarantujących uruchomienie oddziałów 

przedszkolnych w pełnym wymiarze.

75. Wykonanie nowej elewacji na budynku Przedszkola nr 1
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

76. Wykonanie remontu elewacji na budynku Przedszkola nr 2
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

77. Dokończenie elewacji Budynku Żłobka Miejskiego
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

78.
Zabezpieczenie środków finansowych na remont chodnika przy ul. Kolejowej w górnej części wraz z 

wygospodarowaniem miejsc parkingowych

W budżecie zaplanowano ogólną kwotę na budowę/modernizację chodników na terenie gminy, w 

tym dotacje dla Powiatu Nyskiego. Uszczegółowienie zakresu budowy chodników nastąpi w II kw 

2023 roku.

79. Wykonanie remontu drogi dojazdowej do PSZOK

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

80. Naprawa nawierzchni asfaltowej przy świetlicy i sklepie w miejscowości Charbielin Zadanie wykonane w 2022 roku

81.
Zamontowanie 2 lamp w miejscowości Charbielin na terenie gminnym przylegającym do drogi krajowej 

DK 40 umożliwiające wykonanie przejścia dla pieszych
Uwzględniono

82. Wykonanie remontu drogi Osiedle Pasterówka
W 2023 roku planowana jest budowa sieci wod-kan do Pasterówki wraz z odtworzeniem 

nawierzchni drogi.

83.
Zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie dokumentacji zagospodarowania i odprowadzania 

wód opadowych z terenu obejmującego ulice: Krokusowa i Różana w miejscowości Jarnołtówek
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

84.
Zamontowanie 3 lamp solarnych przy drodze gminnej w kierunku ośrodka Ziemowit na odcinku działek 

nr 585 – 206/19
Zadanie będzie planowane do realizacji po uregulowaniu kwestii własności drogi.

85.
Rewitalizacja terenu przy zabytkowym Pałacu w Nowym Świętowie poprzez wykonanie ścieżek i 

klombów z roślinami i kwiatami na tym terenie
Ujęte w WPI na rok 2026

86.
Remont generalny klatki schodowej w Pałacyku w Nowym Świętowie, który zagraża bezpieczeństwu 

zamieszkujących tam mieszkańcom

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na utrzymanie, w tym remonty, gminnego zasobu 

komunalnego.

87.
Wykonanie dywaniku asfaltowego na drodze szutrowej gminnej położonej na działkach nr 164/8 oraz 

164/17 w Nowym Świętowie - droga stanowi jedyny dojazd do kilkunastu posesji
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

88.
Wykonanie dywaniku asfaltowego na drodze szutrowej gminnej położonej na działkach nr 425 oraz 

151/2w Nowym Świętowie - droga stanowi jedyny dojazd do kilkunastu posesji
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

89.
Wykonanie dywaniku asfaltowego na drodze szutrowej gminnej położonej na działkach nr 424 w 

Nowym Świętowie - droga stanowi jedyny dojazd do kilkudziesięciu posesji w miejscowości
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

90.

Wykonanie mostku dojazdowego do posesji, których właściciele mają dojazd przez ciek wodny. 

Mostek powinien być wykonany z działki nr 423/3 na działkę nr 424 w pobliżu domów numer 5,6 oraz 

7. Mieszkańcy kilku nieruchomości mają jedyny dojazd przejeżdżając przez rzeczkę

nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

91. Docieplenie nowego dachu na  Przedszkolu w Nowym Świętowie
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

92. Wykonanie nowej elewacji na Przedszkolu w Nowym Świętowie
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

93. Zakup dwóch pieców do ogrzewania remizy OSP w Nowym Świętowie

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, 

Wodnej i Ochrony Środowiska

Komisja Oświaty i Kultury

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego
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94.
Wykonanie dywaniku asfaltowego na drodze szutrowej gminnej położonej na działce 848/7 oraz 

848/99 w miejscowości Rudawa - Bodzanów
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

95.
Zamontowanie urządzeń umożliwiających częściowe wyłączanie zasilania lamp oświetlenia miejsc, 

które nie wymagają całodobowego lub całonocnego oświetlenia
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

96. Zabezpieczenie środków finansowych na remont korytarza budynku biblioteki w Gierałcicach
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na utrzymanie, w tym remonty, gminnego zasobu 

komunalnego.

97.
Zabezpieczenie środków na wykonanie nawierzchni parkietowej w hali GOSiR, inwestycja może 

uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

w 2023 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do MSiT z terminem realizacji w 2024 

roku

98. Zabezpieczenie środków na remont drogi 547 Kolonia Kaszubska

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

99. Zabezpieczenie środków na remont drogi 502 Konradów

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

100. Zabezpieczenie środków na zakup lamp solarnych dla lokalizacji droga do Skowronków
Nie uwzględniono – zadanie może być wykonane w ramach funduszu sołeckiego (analogicznie jak 

dotychczas w innych sołectwach)

101. Wykonanie miejsc parkingowych na działce 361/5 w Nowym Lesie nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

102. Kontynuacja remontu drogi na odcinku świetlica wiejska – cmentarz w Nowym Lesie

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

103. Wykonanie drogi transportu rolnego Nowy Las w kierunku Szybowice nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

104. Poprawienie stanu technicznego drogi – ulic Kopernika i Matejki w Głuchołazach

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

Ochotnicza Straż Pożarna w Burgrabicach 105. Wyremontowanie wieży strażnicy OSP w Burgrabicach 40 Zaplanowano w ramach Odnowy Wsi

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Lesie 106. Zakup 2 kompletów ubrań specjalnych trzyczęściowych 7,2

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

Stowarzyszenie Wspierające Inicjatywy 

Artystyczne „Capricolium” 
107. Dofinansowanie działalności chóru Capricolium 40 Uwzględniono częściowo

Głuchołaskie Stowarzyszenie Przyjaciół 

Muzyki 
108.

Dofinansowanie zakupu mundurów galowych dla członków orkiestry i kapelmistrza Głuchołaskiej 

Orkiestry Dętej
30 Uwzględniono częściowo

Sołtys Wsi Markowice Ryszard Kowal 109. Modernizacja remizy strażackiej w Markowicach Zaplanowano w ramach Odnowy Wsi

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Nysie
110.

Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 2 w 

Głuchołazach
20 nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, 

Wodnej i Ochrony Środowiska
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111.

Remont i utwardzenie dywanikiem asfaltowym drogi gminnej nr 396 i nr 336 oraz budowa na niej 

oświetlenia i odwodnienia. Drogi te przebiegają w centrum wsi – kościół, 2 cmentarze, szatnia 

sportowa klubu piłkarskiego, kilkanaście indywidualnych posesji

Uwzględniono. W 2023 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej celem złożenia 

wniosku o dofinansowanie budowy w 2024 roku.

112. Udrożnienie rowów przy drogach gminnych w Burgrabicach

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

113. Oświetlenie drogi gminnej nr 560 w Burgrabicach – opracowanie dokumentacji nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

114.
Budowa dalszego odcinka chodnika i odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1624 w centrum wsi 

Burgrabicach – od ośrodka zdrowia w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr działki 777

W budżecie zaplanowano ogólną kwotę na budowę/modernizację chodników na terenie gminy, w 

tym dotacje dla Powiatu Nyskiego. Uszczegółowienie zakresu budowy chodników nastąpi w II kw 

2023 roku.

115. Remont drugiej części widowni na obiekcie sportowym w Burgrabicach nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

116. Budowa chodnika w miejscowości Markowice – górna część wioski

W budżecie zaplanowano ogólną kwotę na budowę/modernizację chodników na terenie gminy, w 

tym dotacje dla Powiatu Nyskiego. Uszczegółowienie zakresu budowy chodników nastąpi w II kw 

2023 roku.

117. Remont drogi gminnej w Markowicach – od przystanku w kierunku leśniczówki
Zaplanowano w WPI budowę drogi w 2026 roku pod warunkiem pozyskania dofinansowania z 

RPO

118.
Remont drugiej części budynku przy świetlicy wiejskiej w Burgrabicach z przeznaczeniem na remizę 

strażacką
Zadanie zaplanowano w WPI na rok 2027

Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe 119. Remont nawierzchni kortów wraz z ogrodzeniem przy ul. Henryka Brodatego w Głuchołazach 100
w 2023 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do MSiT z terminem realizacji w 2024 

roku

Mateusz Cebrat w imieniu mieszkańców wsi 

Gierałcice
120. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej działka nr 513/2 - do budynków mieszkalnych 57a – 52

w WPI na lata 2022-2026 zaplanowano ogólną pozycję dot. rozbudowy oświetlenia ulicznego, w 

ramach tej pozycji planowane jest w 2023 roku opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast 

sama budowa planowana będzie w latach następnych

121. Zakup mundurów bojowych 6 sztuk 20

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

122. Zakup lamp zewnętrznych oświetleniowych na budynek remizy strażackiej 4 sztuki 3

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

123. Renowacja dachu świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką 25

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

124. Renowacja wieży strażackiej przy OSP 1,5

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

125. Zakup i montaż zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej 3,5

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

126.
Opracowanie dokumentacji projektowej drzwi tarasowych i zadaszonego tarasu na skarpie za świetlicą 

wiejską
12 nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

127. Zakup skrzyni do przewożenia sprzętu do samochodu Skania 4

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

128. Modernizacja murku przy wjeździe do garaży remizy strażackiej 10

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowie 129. Zakup przewodu hydraulicznego przyłączeniowego do nożyc hydraulicznych WEBER 0,8

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

Stanisław Szul Radny Rady Miejskiej w 

Głuchołazach

Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałcicach
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130. Fundusze na dokończenie remontu remizy strażackiej 15
Zabezpieczono środki w ramach Odnowy Wsi, Budżetu Obywatelskiego, Inicjatywy Lokalnej w 

ramach których może być realizowane to zadanie

131. Zakup mundurów koszarowych 3 szt. 1,6

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

132. Zakup mundurów galowych 3 szt. 2,5

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

133. Zakup kosy spalinowej 1 szt. 2,6

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na funkcjonowanie OSP, w tym zakupy 

wyposażenia i remonty. W II-gim kwartale zostanie ustalony szczegółowy zakres zakupów i 

remontów.

Stowarzyszenie „Most Kultury” 134. Dofinansowanie wydarzenia pn. „Most Kultury Festiwal” 80 Uwzględniono częściowo

135.
Remont elewacji wschodniej ściany budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkoły w Biskupowie
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

136.
Wymiana oświetlenia w klasach na energooszczędne w Publicznej Szkole Podstawowej 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Biskupowie
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

Stowarzyszenie Wspierania Działań 

Głuchołaskiej Młodzieży CREATIO
137. Dofinansowanie wydarzenia pn. „Piknik Drezynowy” 5 Uwzględniono

138.
Zaprojektowanie i budowa odwodnienia ulicy Fiołkowej w Jarnołtówku, która stanowi główną oś dla 

pozostałych ulic oraz terenu przyległego
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

139. Wzmocnienie podbudowy oraz poprawa jakości nawierzchni dróg na nowym osiedlu w Jarnołtówku

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

140.
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ciągu ulicy Fiołkowej w Jarnołtówku, w szczególności na 

skrzyżowaniach dróg
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

141. Zakup paneli podłogowych do pomieszczenia świetlicy PSP nr 3
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

142. Budowa nowych schodów prowadzących na taras od strony sali gimnastycznej PSP nr 3
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

143. Remont schodów wejściowych na bieżnię w PSP nr 3
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

144. Wymiana lamp na energooszczędne w pomieszczeniach I i II piętra w PSP nr 3
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

145. Montaż rolet na oknach w pomieszczeniach położonych od strony południowej w PSP nr 3
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

146. Opracowanie dokumentacji remontu dróg gminnych nr 396 i 336 w Burgrabicach
Uwzględniono. W 2023 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej celem złożenia 

wniosku o dofinansowanie budowy w 2024 roku.

147. Remont drogi przy posesji nr 112, 113, 114, 115 w Burgrabicach

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

148. Oświetlenie dróg gminnych nr 560 i 96 w Burgrabicach nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

149.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej od Ośrodka Zdrowia do skrzyżowania z drogą powiatową w 

kierunku Kijowa
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

150. Remont drugiej części budynku świetlicy z przeznaczeniem na remizę strażacką Zadanie zaplanowano w WPI na rok 2027

40

Kamila i Marcin Błażejewscy w imieniu 

mieszkańców wsi Jarnołtówek

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego

Sołectwo Burgrabice

Ochotnicza Straż Pożarna w Polskim 

Świętowie

Ryszard Udziela Radny Gminy Głuchołazy
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Polski Komitet Pomocy Społecznej w 

Głuchołazach
151. Dofinansowanie Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Głuchołazach Uwzględniono

Lokatorzy budynku ul. Wyszyńskiego 14 w 

Głuchołazach
152. Ocieplenie ścian budynku przy ulicy Wyszyńskiego 14 w Głuchołazach

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na utrzymanie, w tym remonty, gminnego zasobu 

komunalnego.

Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski VICTORIA 153. Organizacja zawodów kolarskich pn. „Wielokrotne Zdobywanie Kopy” 3,5 Uwzględniono

154. Renowacja powierzchni boiska nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

155. Wymiana lamp wokół kompleksu nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

156. Stworzenie punktu medycznego nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

157. Zmodernizowanie płyty stadionu poprzez wykonanie nawodnienia i drenażu nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

158. Montaż ogrodzenia przy płycie boiska nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

159. Remont chodnika oraz barierek wzdłuż szatni nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

160. Wymiana słupków łapaczy za bramkami nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

Sołtys Wsi Stary Las Andrzej Merta 161. Wymiana przystanku autobusowego w Starym Lesie przy posesji nr 23 Zaplanowano ogólne zadanie - Modernizacja wiat przystankowych

Mieszkańcy ul. Opawskiej 162. Oświetlenie ulicy Gen. Maczka w Głuchołazach nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz 163. Sfinansowanie stałego łącza IP VPN w Oddziale Zamiejscowym ds. Komunikacji w Głuchołazach 7 Uwzględniono

164.

Wyznaczenie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h, przejścia 

dla pieszych połączonego z aktywnymi urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo, w tym 

zamontowanie tabliczki T-27

Uwzględniono. W 2023 zaplanowano środki na dokumentację projektową celem złożenia wniosku 

do RFD na przebudowę ul. Słowackiego w 2024 roku.

165.
Poprawa parametrów całej ul. Słowackiego w Głuchołazach umożliwiające swobodne wymijanie się 

pojazdów

Uwzględniono. W 2023 zaplanowano środki na dokumentację projektową celem złożenia wniosku 

do RFD na przebudowę ul. Słowackiego w 2024 roku.

166. Remont przewodu kominowego w pomieszczeniu kotłowni
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

167. Wymiana pokrycia dachowego oraz podbitki dachowej
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych i żłobka, w 

I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

Sołectwo Sucha Kamienica 168. Renowacja drogi w kierunku Starego Lasu

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

169. Dalsze remonty dróg gminnych

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

170. Etapowe geodezyjne wytyczanie właściwego przebiegu dróg gminnych przez Sołectwo

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

Komendant Powiatowy Policji w Nysie

Tomasz Jurek Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Nowym Świętowie

Kamieniarski Klub Sportowy Sudety 

Burgrabice

Sołectwo Podlesie
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171. Utrzymanie i pielęgnacja dróg gminnych w tym wycinka zadrzewień

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

172. Dokończenie prac oświetlenia dolnej części Podlesia Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej, budowa jest planowana w latach 2024-2026

173. Wykonanie przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej, działka nr 248

W budżecie zabezpieczono pulę środków na utrzymanie dróg, w tym remonty. W II-gim kwartale 

2023 r. (po ustaleniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe remonty cząstkowe) 

zostaną zaplanowane prace na drogach dot. bieżącego utrzymania i remontów wraz z decyzją, w 

jakiej technologii będą remontowane. Dotyczy to zarówno dróg na terenie miasta jak i na terenie 

sołectw.

174. Wykonanie chodnika na działce nr 251 Nie uwzględniono – zadanie może być wykonane w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwo Podlesie
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1.
Zmiana oświetlenia w salach lekcyjnych oraz na 

korytarzach szkolnych I i II piętra

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych 

i żłobka, w I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

2.
Remont boiska wielofunkcyjnego – wymiana 

nawierzchni i malowanie siatki ogrodzeniowej

W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych 

i żłobka, w I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

3. Zakup rolet do sal położonych od strony południowej
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych 

i żłobka, w I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

4. Wymiana drzwi do sal lekcyjnych
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych 

i żłobka, w I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

5. Remont schodów na bieżnię i remont bieżni
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych 

i żłobka, w I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

6. Dokończenie remontu balkonu przy auli
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych 

i żłobka, w I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

7. Remont dalszych części ogrodzenia
W budżecie zaplanowano ogólną pulę środków na modernizację obiektów oświatowych 

i żłobka, w I kwartale 2023r. zostaną określone najpilniejsze zadania.

8.
Organizacja imprezy – Rajd Kolarski Doliną Białej 

Głuchołaskiej
uwzględniono

9.
Organizacja imprezy – Ogólnopolski wyścig 

CykloOpawy XC - MTB Puchar Polski MTB 
uwzględniono

10. Organizacja imprezy - Gold Hill MTB Maraton uwzględniono

11.
Organizacja imprezy - Wojewódzki Rajd Kolarsko 

Pieszy "Babie Lato w Górach Opawskich" 
uwzględniono

12.
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku 

świetlicy wiejskiej w Sławniowicach

Wymiana instalacji będzie planowana adekwatnie do okresowych pomiarów stanu 

technicznego instalacji elektrycznej

13.
Remont części wspólnych budynku świetlicy – klatka 

schodowa i dach, daszek nad wejściem
Nie jest to zadanie gminy tylko wspólnoty 

14.
Remont dwóch pomieszczeń świetlicy, które służą 

dzieciom i młodzieży – sale gier i zabaw
Nie uwzględniono – zadanie może być wykonane w ramach funduszu sołeckiego

15.

Wymiana trzech par drzwi wewnętrznych – drzwi z 

klatki schodowej do: pomieszczenia głównego 

świetlicy, do kuchni i do sal zabaw i gier

Nie uwzględniono – zadanie może być wykonane w ramach funduszu sołeckiego

16.

Remont elewacji jednej ściany budynku świetlicy 

wiejskiej – ściana przy wejściu na świetlicę, wraz ze 

schodami do budynku

Nie jest to zadanie gminy tylko wspólnoty 

Marian Dworaczek 17.
Budowa drogi nr 228/4, 238/4 stanowiącej dojazd do 

posesji nr 252, 253, 254, 255, 256, 257 w Jarnołtówku
nie uwzględniono ze względu na inne pilniejsze zadania

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK (po terminie)

Jolanta Błaszczyk Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w 

Głuchołazach

Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" 

przy Oddziale PTTK w Głuchołazach 

Samorząd Mieszkańców Wsi 

Sławniowice
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